
రచయితపరిచయము 
yy జా స్తీ "ేంకటనరగసయ్య గుంటూరుజిల్లా తెనాలి తాలూకా 

or సందు ఓ! ర: : "న్షమ Me పెదవ్రాడ్ _గామమందు 1910 ఆగన్లు 2న జన్మించెను తల్లి ఇహవ్మగాగు 

తం[డో సుబ్బయ్యగారు, రండీ నొప్పు పొరాణికులు, డ్రల్లి చాల్యముననే 

నురణీంచుటచే చూతాొనుహొ తుమ్మల చెంచన్ము ఈయనను సెందెను, 

(పొథమికవివ్య “కానూరు? నందును, సంస్కృత కావ్యములు “ఆక్ఫుత్రే 

బారి సంస్కృత పొఠశాలలోను ఉభయ భాస్యాపపీణ పరేశ (19గిన) 

కెాసాజిలా  చిటిగూచూరు నారనింనా సంస్కృ కళొళా అలయందంను 
Cente యm సట 

చదినెను. శకాలేజ్రియండు [శ్రీరు త్లినునుల గుది మెళ్ళ య వగదాభార్యులు, 

[శీ దున్రూరి "వేంక టరమణళా న్ని 9, (శీ కొల్లూరి సోమ శేఖరళా స్పిఫగాథ్గ 

గురువులు. ఈయన 1980-1942 జూతీయ ఉద్యకుములందు సార్లని 

మూడు వక్సరమలు “కా రాగారబా సము చేసెను. అచట బొందీపచాగకుడు. 

(గొంథాలయోద్యగను కార్యక ర్ద. భారత జేశ సంచార మొనర్చిన శ 

కక్ష సూర్యాపేట ( నల్ల సొండజిల్లా) అఆనంతవారు, బందరు, రాజమం ది, 

నిడదవోలు, విజయభాడ్క కర్నూలు. గుంటూరు. గుడివాడ మదరెసు, 

సలెనపల్లి, మున్నగుచోట అనేక సారస్వతసళ లలో మొటా"డజెను, సయ 
అలాని య mM య 

దా wa ద జో ఇ చొట్ల సన్మా నములను బొందనుః దేశభ క్రి? స్వధర్మానుర క్షి, సాగస్వ" 

అ, తళ జీ | సి కర్తవ్య హసక్తి అజ్ఞాన వియు క్తి ప అం(భాభుర్ణదయ se 

జూ స్తినారి రచనలలోని: [పశ స్రీ. అ రచనలు నాటక “గేయ ఖండకాన్య 
వా అలానే 

జీవిక చరిత్రే వ్యాసాదిగాపములు పెక్కు_లు. "నేటి జాతీయ సాంఘీక జ్లీనిళ 

నమస్యాపరిష్కా_ర మార్గదర్శకములు. ఈ క్షవి,* భాగతీసమితి?” అధ్యతుడు, 

— 5X0 దురామ భీకార్తునరావు. ' 
౧ Mm బ 
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y టౌ భి సీ ౧తొారా వముయ్య 

కా కార్యధ దేశము ఉనికిపట్టు, యుగంధ 

రుడు, తిక్కన, తి తిమ్మరుసు మున్నగు (పజ్ఞాధ్గురీణు లియ్యెడనే 
యుదయించిరి. గోదావరీ, క్చృస్తూద్. “సిష్షతేోయముల పమ్మిత్రమై 

యలరారు నీ తెనుయసపీను నీ యిరువదన శతాని నెలసిన 

మనీషములలో వ. మున పట్టాభి సీకొరామయ్య. 

ఆయన వ్రంటిపేరు భోగరాజు. వంశము నియోగి 

ఇన౦శము. పశ్చిమ గోదానరి మండలములోని వటూరుతాలూకా 

ఇనుందలి .““గుండుగొలను” అను [గామమాయన జన స్థానము. 

ఆయూరి కరణముగారి మేకై కప్పుత్రుతగు పట్టాభి 1880 నవం 
బరు 24 న జన్నిం చెను, 

విద్యాభ్యాసము 

తల్లిదండ్రులు పట్టాభిని గారాబముతొంటెనిచిరి..ఐజేండ్ల! 
వయసురాగానే యీబాలుని దేశాబారము ననుసరించి (గామ 
మునందలి (ప్రాథమిక సాఠఫశాలయ౦దు. జదువ వేసిరి. బాలుడు 

చాల జుటుకే నవాండు. శేంజేండ్ల లోనే (ప్రాథమిక విద్యను 
బూ ర్రి గావించెను. ఇంక నితనికి నాంగి గ్వనిద్యను 'జెస్పింపం దండి 
యుత్సాహపడెను. అందులకు ఎలూరు పంపవలసియుండెను. 
ఇబ స్తీ కాఫురమునుబెట్టి కుటుంబ భారమును నిర్వహింపంగల 
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యార్థికవుష్టి అతనికి లేను. కాని తండి యొట్టులో సాహ 
సించి కుమారుని వలూరునతిదలి యున్నత సాఠశాలలోం 

_బ వేశపెక్సైను. 

పట్టాభి బాల్యము నుండియు? జాలయబొదుపుగలవా(డు 

కండు చొక్కాలు, రెండు లాగులు, శెండు కండవాలతో 

నాతడు వత్సరము గడపువాండు. ఆతడు ఇతరుల జ జోక్యము 

చేక చెడు సొవానమునం జేరక శ్రద్ధగా జదువుకి నెను. (పతి 
వత్సరము తరగషియం౦ందుం (బవథముడుగా నుత్తీ ప్రండగుచు 

న యాదరణకు స్మాతుండై యుండెను. 'అతనిబుద్ధి 

నిశేవమున కబ్బురమంది యాతేనికిం బెక్కురు ధనమును 
బు స్తకనులను బహూకరించుచుండెడివారు. ఆతడు ఇతరు 

లిచ్చిన ధనమును జాగ త్త చేసికొని దురభ్యానములకు లోను 
గాక, బుద్దినుంచుం చై విదాానంపాదనను6 జేయుచు 1894 

సంనత్పరమేన మిన "స్య లేవను. పరీక్షయందుం ee 

నురత్తీర్లుడయ్యెను. 

ఇంక నున్నత పిద్యకుం గళాశాల యందుం జేరనలసి 

యుండెను. పట్టాభి ఎట్లో వలసిన ధనమును గూర్చుకొని 

బందరు నో స. కళాశొలయందు జేశిను. అప్పుడు ఆ 

ఫ్ లెాఛాలా ప్రధానాచార్యులు (బైహ్న్మర్ణి ర్ నగ వంకట 

రత్న ము నాయుండుగారు. ఆయన ఆదర్శేజేవనమూ ర్వి శ్ర pI 

క నుతస్థు(డు, దయార్ష? హృదయుడు, పరోపకార 

పరు. మహోవ క్ష, శిప్యనత్సలుడు. ఆుంతు-న కద. 

శుశూవ దొరకుటయే మసహాభాగ్యముగా అనాటి విద్యాష్టలు 
తలంచు ముం డెడివాన. అట్టివారి గురుత్వము మన పట్టాభిక బ్బుట 



౨౬. పట్టాభి సీతారామయ్య 
re TT | ఆల ఉెధానమణామాసిఖ్యాానానా్యాననొనుడన 

పసియికీ 'తావియప్ప్బినట్లాయెను, వారి దయకు బాతుల 

మున పట్టాభి కుచిత వేతన సౌక్షర . లభించినది. పట్టాభి 

శశాశాలయందు జరిగాడి సారస చర్పలయందుం ౫ బాల్లూసి 

వ యనమాన బుదికుశలతను వ ఎ్రతీమను గనువజుచు 

'డెడివాండు. ఆతం విద్యార్టిగానున్న వుడే గొప్ప |వణిథ్ధ? 

య శురుబాం'దెను. . పట్లాభికి సింగరాజు సుబ్బారావు 

గారి విద్యార్థి చేతనము లభిరదినది. అతండు 1896 లో 

ఎఫ్. వ పరీత్తయం౦దు మొదటి తరగతిలో చగెను 

టాఖి అంగరాజువారి యుచిత “వేతన సాహాయంమున 

వుదరాసునందలి వ నవ కళాశాలయందు బి. న. చదువ 

నారంభించెను. అచటయహాడ నితండు గొలంది కాలమున సే 

విద్యార్థి లోకమున, నుపాధ్యాయ వరమున వుంచిఫేకు నంపో 
థి గ 

దించెను. ఈనాటి (పతిభావంతులు ఎందజటో యానా(డు మన 
అక జర యాది గా్యాం వ nA ల అడ ఇ పట్టాభికి సహ థ్యాయ్ములె యుండిరి. ఆయన ప్రజ్ఞ సర్వతో 

ముఖయమెై యురి క్ 

నివాహము 

' తూర్చుగోదావరిజిల్లా “కాకినాడలో గంజూను పంకట 
రత్నము పరితులుగారు న్యాయవాది వృతి ననలంబించి మ 

యశము నార్జించిరి. సంపదతో: దులదూగు వారికి పుతేనం 
"తొనము లేదు, ఒక్క_తయె కొమార. ఆ తనయకు, ' తగిన 
వరుని' సంపాదింప. బేశనముంతయు వారు తిరొగిరి. కళాశాల 
లన్నియు 'వెతకుచుం. దుదకు మదరాసు శై) స్తవ కళాశాల 
జేరర. ఆ కళాశాలా (ప్రధానాచార్యునియొద్ద శేంగి యార్మధ 



విజాహాము ౨౭ 
కనా. 

విద్యాప్టల పట్టికను ₹ కొని వారి సూతన ననుసరించి: "వేంకట 

రత్నముగామ పట్టాభి సీతారామయ్యకుం దమ పుతిక సీయం 

దలంచిరి. పట్టాభి తలిదం|డులకివార , నెటింగించి వి వా హా 

ముహూం ము నిశ్సయిం చుకోొనిరి, అతి వెభవముగా వివాహా 

నుహోేత్పనము జరిగినది. పీఠాప్రురపు రాజావారి యేనుగుపై 

నభూనకులను కాకినాడ వురవీఘులయందు నూశేగించిరి. 

గృహలవ్మ్ అడుగుమోపిన తోడనే పట్టాభి గృహమునందలి 
ద్దమ్మ పరవెల్తెను, నా౭టినుండి పట్టిన బెల్ల బంగారమగుచు 

వారికియలననచ్చినది, ప పట్లాభి, 5 3 న. 

జదివ్ బి, వః పట్టమున౦దిన అంటా. యం టప యర 

అను చైద్య పట్టమునకుం జదివి 1901 as నున్నత 

ఎద్య పిద్యాపట్ట భదుండయ్యెను, 

పట్టాభి చైద్యనృ_క్లియం దనమాన ధీశ కిని నెల్లడిం 

చెను. రోగనిదానమునందాతం డంటె వేసిన చేయి. నిరాడంబ 

రుండై (వజాసేవా తత్చరుండగుటవలన జనుల కాతనియం ధభి 

మానము గలిగినది. అందులకుందోడు పట్టిన “క్రీస్తు లన్నియు 

విజయనంశేములగుచుండుటనే, అతండు నృ క్తి యందభినృద్ధిసి 
బొందజెను. ఇతరులకుం గప్పనులేకుండ ధన మారి ంససా7ను. 

సంపాదన యందు సమర్థుండని యసివింఛు క్. పా 

నంపాదనతోపాటు వజూ జాహీత  జీననము సనలవజచుకొని “బీకే 

సేవకు గడం గను, 



ల్ జ్ విరా పట్టాఫ్ స్ తా రామయ్య 

సహకారోద్యముము 

ఆ _పజాసేవకునకు నహకారోద్నమమునందు మిక్కిలి 

యాస క్తి. ఆ యుద్యమమున పట్టాభి సర్వవిధములను గమ. 

చేసాను. అతడు “ఆంధనహశకార ప్మతిక*యను నొక పతికను 
స్టాపీంచి తన్మూలమున నహశకారోద్యమ। పచారమును ఏరెవిగా 

సాగించిన దిట్ట. ఈ |పచార ఫలముగా నాతడు (పజల 

సాకర్షి ంచిసహకారోద్యమ లాభములను దెలియంజేసి బందరులో 

'కృష్ణొ కోఆప*ేేటివ్ బ్యాంకును స్టావింపగలి గను. ఇంక ననేక 
[గామములందు నపహాకార పరపతి సంధుములను, కో ఆపే 
టివ్ స్టోప్పలను నెలకొ 'ల్పైను. పట్టాభి 1937 లో eg) 

నహాకార మహోజనసభ కధ్యతుత నహీంచెను. ఆ యధ్యవీ 

పన్యాసమునందు నహశకారోద్నృమ పరిణామములను, రిజరు( 

న sa స్థితిగతులను, దీర్ణకాలపు 
నాయి చా పద్ద ప్ 7 పె బుణములిచ్చుటవలన కలుగు 

లాభములను, లాస్టిండువలియానేషను, కమరి en 

వివరమును, నహాకారోద్నమున౦దు కైతుశాంగాను (ప్రణా 
లికలను విశదీకరించెను. తన యనర్లళ వాక్ (పవాహమున 
సభ్యులను ముంచిలేల్చెను. (పతి విషయమునం దగా షె పెనలతో 

లెక్కలను వినరించి (శోతలను తన్మయుల నొన ర్చెను. 

అతండార్థిక శా న్సృములో అపారపాండిత్నమును గడిం 

ను. విచేశములేలి పట్టభ[దులై నచ్చిన “పెక్కు. ఆర్థిక 
శా న్పృజ్ఞలక ౦. పట్టాభి లెస్సయగు వజ గలవాయ. బాంం౮ 

కింగువిషయముల ౦దును మారకపు రేట్ల విషయమునను 



గచనలు-పతికాస్రైాపన ౩ ౯ 
Po re 

తణకాలములో లెక్కలను చేల్పివేయగల శక్తి గలనా 
డాతండు. 

అట్టి (ప్రజ్ఞా జాథురీయిండితర రాష్ట్రములనాకు జీవిత భీమా 

కం పెసీలవలన వోకే ఆపు లాభములు గడించుటజూచి యాం ధుల 

కొక భీమాకంపెనీని స్థావిం చెను. అదియే అంధ ఇన్ స్యూ 

శెన్సు కంసెసీ. డాని శాఖోపతాఖలు చేశమునందంతటను 

వ్యాపించినవి, అదిగాక “హీ గాంనుస్టాన్ ఇన్ స్యూ రెన్సుక ౦పెసీ'ని 

స్హాపించెను. వండు దేశమందు గొప ప్ప వాాపారమును 

నడప్రుచున్న “అం ధచ్యాంకు.” ,  భారతలకీ్నబ్వాంకు లు 

శం స్థావించినవాండాతండే, పట్టాభి “అలిండీమాస్చీన్న పృ 

ఎసోసి యే షను”అను అఖలభారతేస్తు వడుకునూలు సంఘమున 

కాంధశాఖను నెలకొల్చి, యాంధభూమిలోని ేదలపాలిటి 

పెన్ని ధియయ్యును. దానిమాలమున పేదలకు చౌకధరలో 

వస్తువు లందు నేర్చాటుగావించెను. ఈ విధముగ (పజల 

కఖండసేవ రమొనర్చుచున్న థిరోదాత్తు. డాం ధాననియ౦దు 

జన్మించుట యాంభుల యదృష్టమనియే భావింపవ లెను. 

పట్టాఖి తన వ్యవహారదకుతేను (బడోపయోగమునకు వినియో 

గం చెను. 

రచనలు = ష్మతికాణ్ఞాపన 
పట్టాభి యు తే  మగంథరచనము తోడను, సృతికాపచార 

మువలనను, నంచేశ | ప సేవించుచు నఖండ 

గౌరనధురంధరుడమయ్మెను,. జాతీయ 'భానపపూర్లములై 

జాతికి నుత్చాహశ కుల నొనంగు _గంథముల నెన్నింటినో 



కర పట్టాభి కీ తా రామయ § 

నళ 

యాతండు రచించెను. అందు ప/ధాన మైనది 

పాలనావిధాని” మను నాంగ్గ గంథము. అతడు రచయితగా 

చేశమునండేగాక [పపంచమునందును గొనియాడంబడునట్లు 
నం యు త్త మగింథము “కాంగెసు చర్మిత్ర. 1945 తో 
మి పూ రీ అయిన అఖులభారత జాతీయవమహానభ (కాం గెస్సు 

న్ 'సమ్మగచర్శితను (బక టింపన లెనని తత్చభా "కార్య 

య. య. తలంచిరి. అట్టియెశ నింతటికారంము 

నిరంపహా౦పద నుం జవరాయని చింతించి, అం ననాయకుండగు 

పట్టాఖిపై ఆ భారము నిడిరి. పట్టాభి కొర నిరా హాక నర్లమంవారి 

యాచేశమునుపొంది గాంధిజీ యాశీస్పులంబడసి, 1985 నజ 
"కేయదివత్పరముల కాం_౫సు చరిత్రమును దనయనమాన 

(ప్రజ్ఞా చాతుర్యమును జూవీ రచించెను. అతండా (గ్రంథమును 
ఆంగ్నమున సగళమగు శెలిలో రచించెను. అది భారతబేళ 
మందలి యన్ని భావలయందును బరిన రి ౦పంబడి 2 యశేషకీ ర్తి 

సంపద నాతనికి గడించిన పెట్టినది. ఆ (గంథరాజము చేరీయ 

రాజకీయ థ్ రంగమం జేగాక పపంచరాజకీయ 

సారస్యతమునందును న్యగస్థాన మలంకరిం 3ననుటలో నాళ్ళ్చ 

ర్యము లేదు. పట్టాభి అంతటితో నూరకుండక 1935 నుండి 
1947 వణుకు కొం ా సునందు జరిగిన సంఘుటనలలసార్సి 

'కాంగాసుచరిత్రి ద్వితీయ భాగమును రచించెను, కొడాలి 
ఆంజనేయులుగారు కౌంగాసు చరిత రెరడు భోగములను 

ఆం ధభావలోనికి అనువదించిరి. పట్లాఖి 1942 అగస్టు విప్లవ 

సందర్భమున జైలులో నున్న పుడు నాయకుల కారంకలాసము 

లన్ని యు నొక (గంథముగాం గూర్చెను, అందు. గాంగైసు 

సరు పపంచ 



చేశ సేవ ర్ం 

కార్యనిర్యాహకవర్ష న స భ్యు ల కారాగృహ నిత్య జీవిత 

విధానము మనకు దృగ్గోచరమగును. పట్టాభి కారాగ్భహమున 

బహుగ)0థముల పఠించెను, రచిం చేను. అతడు బహు 

భాషలను చేమ్పుకొ నెను. మరియు. *గాంధి_ గాంధీ తత్వ "మను 
గంథమును రచించెను. మన పట్టాభి పతి)/కానంపాదకుయ గా 
(సిద్ధి నొందియుండెను. తొలుత నతనికిం బతక నడుపవలె 

నను సంకల్పము గలిగి Ws యను ఆంగ్ల ప, కికను 
స్థాపించి మాతృభూమిని సేవింపయబూనుకొ నెను. స్త సంపాద 

కీయ వ్యాఖ్యలు చదువునపుడు పట్టాభి సునిశిత విమర్శనపాట 
వము, నానావిషయ పరిజానము "చదువరులకు అచ్చారువును 

గలిగించెను. ఆ ష।క్రిక, మాతృభూమియంబేగాక దేశాంతర 
య ఖండాంతరములందును ఆతని ళ్ళ ను చెలయింపం 

చేసిన 

కం 
అంతటి. _ప్రజ్ఞాధురీణుండు pee తత్పరుడు 

జాతీయవాది యొట్టుగాకుండును? 1910 నుండియు నాతండు 
జూతీయోద మములందుం బాల్లానుచునే యుండెను, 1917 లో 

పట్టాభి వంబేనూతరఫుటుద్యమ సందర్భమున కీ.శే, ముట్నూరి 
కృష్ణా రావు, కోపల్లె హనుమంతరావు, కౌతా (శ్రీ)రోమశొ ప్రీ 
గార్ల తోలలసి re వు ప్రచారము సాగిరి ఎను, 

వీరందణు పతి)కల, ఉపన్యాసముల, హారి కథల మూలమున 
నాంధ)లో సమ ధిక పీచారమునుక Res పకోమురూలుద్య 

జుము నందును, ప్యూభి అనిపిసె సెంటమ్మ్క. గుడి భుజముగా 
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నుండి మిక్కిలి యుత్సాహముతో[ బనిచేసను. ఆమె పక్టాభి 
విజ్ఞానమును మెచ్చుకొని యాతడు నెలకొల్పిన జాతీయ 
సంఘమునకు నన సాహాయ్య మొనరించినది. ఆమె హ్యూభి 
రాజ్యాంగ పరిశీలన దకుతను గొనియానుచుండేడిది. 

పట్టాభి న నంనత్సరమున గాంధమసోత్నూశు 

సహ్య నిరాక కరణోద్యమమును బోధించిన నాంటినుండీయు 

మహాత్ముని యనుయా యి యె, చదేశచీవా నిమగ్న (జ 

యుండెను. మహాత్ముని నత్యాహింసలయంమ స్థి ల్ విశ్వాస 

ము౦చి నడువు నెన్ని యవాంతరములు వచ్చినను చలీంపక్ష 
పట్టాభి బాపూజి పేమకు ప్యాతుండయ్యిను. కాం్టగెసు పైకి 

తజచు రేగు గాలి దుమారము లన్ని ౦టిని శాంతనుగా 

నెదుక్కొని పోదో?లి యోరిమిజో, అచంచల విశ్వాసముతో" 
కాం గెసునే సే సవించుచున్న కినల జాతీయ సేవకుడు మునపట్టాభి, 

కనుకనే మహో యోాగిపుంగవు(డు జాతిపిత యగు గాంధీమసో 

తుని దృష్టి నాకర్షించి అఖలభారత "దేశీయ మహానభా కార్య 
నిర్వాహక వర్షము (వర్కి-౦గు కమిటీ) నందు నాంధు౨లక్షుం 
(యాతినిధ్యము వహించి కాంెసుకు "దేశ చేశాంతరముల 

సమధిక గౌరవము (పతివ్వింపం గలి7ను. 

మహాత్ముని అసహాయోద్యమ శంఖారానమును 
ఆలించి బందరు పట్టణమున చేశభ క్ట కుల సాహాయ్య సంపత్తుల్ల 

నందుకొని జాతీయ కళొఫొలను నెలకొ ల్సి నిర్వన్ను ముగ 

కొనసాగించిన నిర్మాణ దముండు పట్టాభి. 



చేశ సేవ ల 

1930 న నంవత్పరమున ఉప్పు సత్నాగహము జరుపు 

టకు మున్ను గాంధీమహోత్నుడి యాంధుని హీతమును ని స్వేక 

రించాను. పట్టాభి కార్యనిర్వావాక వర్ణమున (ప్రభానీపాత్రను 
ws నక్యా గ్రహావుతీర్మానము "నె న్యం "చెను, ఉప్పుశోననమును 

“కథక 9-సి కార్యని ర్యాహక వర్ష సభు లతోపాటు కారాగ్భహా 

మున కరిగెను. ' గాంధి-ఇర్విను సరధివలన విడుద్యలై మణుల 

జాతీయ సేవాతకత్సరుండై యుండెను, గాంధీజీ స్మూత[సాయ 

నుగా నచించు నహింసాసిద్దాంతేమునకు, వ్యాఖ్యానము 

నొనర్పగల మేథావులు కాం సు కార్యనమితియందు పట్లాభి, 

రాజనోపాలావారుం లిరువుశే. చావీణాత్నులందు నంటే 

దృష్టికి నచ్చిన నాయకులు పరిద్దర. పట్టాభికి పదవీ వ్యామో 

వాముశేదు. కొం 7సునందు శాసనసభా వచేశ విషయమున 

చీలికలు కలిగినపుడు పట్టాభి శానననభా పవేశము కూడ 

దనియే నాడిం చెను. అందువలననే యాతంజెన్నడును శాసన 

సభాదుల క ఛ్య స్థత్వము నవపేవీచి యొబుంగడు. కాంగెసు 

నందైనను పదవులకై _పాకులాడుట యాతనికి గిట్టదు. పట్టాభి 

1939 లో సాందీజ్ పోగత్సావామున జాతీయ మహాసభాధ్యశు 

పదవికి సుబాసు చం ద్రబోసుతోం .బోటీచేసెను. కానికొలంది 

Sa ఛేదముతో నోడిపోయెను. పటాభికి ఓటమి సంభవించి 

నపుడు గాంధీజీ యది తన ఇూటమియినియే (పకటించి పట్టా 

భీని గొరఏపం చెను. * తరువాత జయపుర కాం ను మహానభకు 

పట్టాభి అధ్యక్షుయగా ఎన్ను కొనబశెను. అఖలభారతకాం 

స న్యముండగు నాంనుయీతండే, 



ట్రీ పట్టాభిసీతా రామయ్యగారో లు 
చమన 

ఆతని ప్రజూసే న౧దేశ సంస్థానములందును నెల్లీవికెసి 
నది. Soy Se తేకువాత ప్టాభి సంపా 
ప )జామండలికిో*ననసారా” నమా వేశము నందథ శత వహాం౦చి 
దశతతోందత్కా.ర్యమును ne ఆతండధ్యముండుగా 

నున్న కాలమునందు నంబ్దానములందు నంవారముచేసి, 
నంగ్థాన ప్రజల కష్టములయురిలీలించి, వారి హక్కులను రశీ_ం 

చుటకై తీవికృవ్, యొన ర్చెను. వారియ౦దు స్వాతంత్ర 
విపానను రగుల్కొ_ల్బను. ఆతం చేసిన సేనను (పజామండలి 
వారు వేనోళ్ళ గొనియాడిరి. 

పట్టాభి మాతృభాష యందును ఆంగ్ల మునందును 
ఉర్లూభావయందును నిర్లుపముగా సహేతుకముగా మృదు 
పర నుపన్యసింపంగల ప ఆతను 
తజుచు దేశీయ మహానభా (కాం(గసు) కార్యనర్ల్ష సభల 
యందు హిందీ లోను, ఉర్లూలోను జర్షించు చుండును. పట్టాభి 
we కెంతటి యుప్ఞకోలవా౭డును నెదుట సితవటాలలప. 
అతండొెకప్పుడు 'మోతీలాలు నెకూవంటి న్యాయవాదితో 6 

దలపడి తన యనర్షళ వాజై ఇనుణే (పఏభావమును వెలయిం చను, 
కొొందజుకు కలమాడిన నోరాడదు, నోరాడిన కలమాడదు, 
పట్టాభి అటులకాక ఉపన్యాస పేదికలందును, (గంథరచనసము 
నందును (బసిద్షివడసి రాజకీయ తారాపథమున జం దబింబమైు 

వెలింగను. 

కొంతకాల నూంధరాష్ట్ర్ర_అంధపిదేశ) కాంగ్రాసున 
కధ్యశుండై పట్టాభియు, ; కార్య దర్శియె గొట్టిపాటి ఎహ్మాయ్యయ్య 



పొదు శు, 2% 

"దేశసేవ యొనర్చిరి. ఆంధ్ర రాస్ట్రో)ద్య మదునందు పట్టాభి 

యద్వితీయ మైన కృపి నొనర్వ్సెను, ససేమాంధ) మహానళభ్ళ, 

గుంటూరుజిల్లా బాపట్టయందు 1912 వృపిలులో జరిగినది, 

నాటినుండి యు ఆంధ్రులు రాష్ట్ర /సిద్ధికై పాటుపడిరి, ట్టాభి 

1928 ళో భై ఫోమ్మపయు క్త క్ర రాష్ట్ర /ఏిభజన సనంధుమున భు 

డుగా నుండి మన రాష్టా వతరణమునకు దోహాద మొనసంగను, 

పట్టాభి భారత జాతీయ "రాజ్యాంగ సరివత్తునందు భాపాప 

యు క్ష రాష య. త్రీరాాానమును (బతిపాదించి (ప్రశంసా 
పాతిముగాం సృషిజాను 

పొదుపు 

(వతి_ఆంధుండు కాదు (పతి భా భారతీయుండు పట్టాభి 

మొద్ల "నేర్చుకొనందగినది పొదుపరితనము. మొట్టమొదటి 

మ నాతనికది నహూజముగా నలవడినది. ద్రితడు బారా 

ప తికలందుగల భాళిక్టలములను (వాసికొనుటకుపయోగించును. 

1942 ఆగస్టు ఉదంవుమున జై లునందున్న పుడు ప్టాఖి 

వారాప తికలయంచే వాసి ' “కార క కార్య 

కలాపములను [గంథమును దయారుచేసెను. బజారునుండి 

తెచ్చిన వఐొట్లములకు. జుట్టిన అమా భ। దపజిచి 

అన్న ము తిన్న పుడు చేతుల జిక్టు తుడుచుకొనుట కుపయోగిం 

చును. తనకు వచ్చిన పోస్టుకోవరులను విడదీసి బజూరుబిల్టుల 

కుపయాగించును. 

పట్టాభి ఒకసారి గాంధిగారి నద్దకు, చినుగంగాలట్టిన 

చొక్కాను ధరించి వెళ్ళగా గాంధీగారది యమని ప్రల్నించిరి. 



బి౬ పట్టాభిసీతా రామయ్య 
లు 

పట్టాభి “అయ్యా! ఆంధులు చినిగిన చొక్కాను పార వేయరు. 

కుట్టించుకొని మరల నుపయోగించుకొందుర నెను. మజల 
చినిగిన _చేమిచేయుదురన,  లిల్లుదుడుచుట కుపయోగింతు 
రనియె. మసోణుూ గండు పట్టాఖిని ఆంభులను గెనియాణెను. 

కాంగసుచర్మిత _ ఉపోద్దాతములో రా జేంద్రప్ర)సాదు 

గారు ఇట్లు |వాసిరి.  “కాంగైసు నభాన్వనహోరములను 

గూర్చియు, కాంగసు నభానుచరుల యనుభన విశేషము 

లను గూర్చియు ఈ గ)ంథక ర్త కుగల విషయపరిజ్ఞానము అపా 

రము. ఈ సభయొక్క_ యిటీవలి కభాకలాపమునందు ఈ [గం 
క్ర కూడ ముఖ్యప్యాతభారిగా నుండెను. కనుక నిస్సారమైన 

Uo పూర్గచరి కాంశములనుండి తన సారాంశములను 
కోోడీకరిం చెడి రసా'వేశరహితుండై న చర్నిత్రకారుడి (గ్రంథ 
క రకాడు. తాను నయముగా కనులార అనేక విషయములను 

చూాచియుంగెను. ఆ విషయములలో తాను గాఢసనంబంధము 

కలవాండై (వ పెశించి, ఒకప్పుడు సుముఖుండై మరమమొకప్పుడు 

ఏముఖుడై పలుమారు న్ననహరించి యుండెను. _ ఇతకు 

సత్యమును (_గ్రహించుటయేగాక్క గాఢమైన భక్తి పిశానము 
లతో ఈ [గంథమును రచించెను.” 

పట్టాభిగారు “గాంధి-గాంథీతత్వము?”” అను |గంథము 
శెండన సంవుటములో విద్యను గురించి యిట్లు విసిరి, 
“సామాన్యజనులు వుంచిబుదిని, వివేకమును, ధైర్యమును, ఆత్త 
సిగహమును సంపాదించి గొప్పవారుగ మెలగుటయీ విద 
యొక్క. యాశయము.' పరీళూ పఫలితములే ముఖ్యముగా 
చరాడదగదు. పద్ధతులు మంచివిగా నుండన లెను, విద్యా 



జామ పు 3౭ 

పద్దతికి నీలము అలంకారము ళావలెను. కంళకములేని దృ 

థము; ఉచితమైశ భావము, ఉదార సంకత్సిము కలిగించు 

నదిగా విద యుండు: మున సద్య్యావిధానకును 

గుజించి గాంధీజీ యూశయ మియదియే. ఈ యాదర్శము 

కలిగియుండుటనలననే మహాత్నునకును వారి యనుచరులకును 

కీ రి కలిగినది. మానవుని గొప్పతనమును పరీవీ.0చుటకు 
వాని జీవనవిధానము స్వార్ధపూరితమా? లేక పరార్థ పూరి 
తమా * యని ఇెలిసికొననలయును. విద్యను సా రృముకొ' అకు 

నిసియోగించుకొనరాదు. దానిని _పజాసేవకే వినియోగించ 

నలయును, [పజాసేవకు వినియోగపడు విద్య యే జ _త్తమవిద్య” 

పట్లాభిగారు తమ కాంట్రాసు చరిత్ర నంకితముచేయు 
సందర్భమున “మాతృదేశ విమోచనార్థము పర మోత్సాహ 

ముతో మసాత్యాగమును చేసిన అనంఖ్యాకులైన భారత 
కుమారీకుమాకులు, ఏ సేవ్నావ్రతమును ననుష్టించిరో; కాంగ్రాసు 
చఊరాగములకు ఏ పరమార్థము, అనతరించిన సాధన మైనదో; 

అట్ట సత్యమునకు, అహింనకు నమర్చితము” అని వ్రాసిరి. 

పట్టాభిగారు కొంతకాలము మధ్యప్రదేశ్. -గవర్న రుగా 
నుండిరి. ఆంధ్రపదేశ్, రాజభానియగు పాదరాబాదునందు 

పటాభిగారు 17_12_1959 గురువారము పగలు 9_15 గంట 

లకు దివంగత్సులం, 

ఆంభ)నాయక మణులలో పట్టాభి చింతామణి వంటి 

వాడని గాంధీ మహాత్నుండు నుడివెను. 

శ 



i 
పద్యములు 

అరదముపయి జయ పురమున 

సురవిభు విభవమున6 జెలంగ్ నుకుచిరవాచే 

విరచనమున జయముశుగ నె 

భరతోర్వినాయకుండు పట్టాభి కడున్. 

అతడు వేదిక నెక్కె_నా? వాన గ్స్రీ రన 

ట్ట పతన ముంచియెమ్తు, 

అతండు నాదనం బూ సనా? ప పతిపత. ప 

తన్ను నె నెల్లను జీల్చీ వమ్ము సేయు, 

అత కలము పైనా? సార ననరస 

కాన్యనంపుటుల లోకనుల నింపు, 

అతండు యోచన జేసెనా? ఎంతవాని 

గూడ వింతగను తోంగొనయ గలుగు, 

అతడు కాం సు సిశ్వవిద్యాలయము a 

భావ్నుకారుయ గాంధిజీ వవ చనముల ' 

కచల దీషితుం డర్ల ర్ధతాస్తా?భివే. త్త త్రే 

ఫఘనుండు తు ఆంధ్రుల కలిమిబలిమి, 

గాంధి వచించు నే కమ్మని భావ్యములన్ రచింపగా 

సంధినొన్నర్చు వేళ కడు, చక్కని, యు కుల మ్లేళవింపగా, 

అంధత:బాప భారతమునంతట జూనస్తుభాం౦జనంబు వీ. 

యం ధిషణాచమత్క్మ్శతి నహ! సము జెన్వడు భోగరాజుకున్? 



పద్య ములు బి౯ 

అతడు మహోరనుంశు భరతానని ధాశ్యవి మోచన కి) రోాొ 
డత ఘున శొంతి నంగర నిడీర్ల విదేశ దురాగతుండు, నం 

తత్ర నిజనాక్సణు త్య టకా 3 ఏినిర్లిత శతు పు. డం 

చిత సుగుణ వఒాశు(శు విశేవ ఈ యశోవిభవాల్ముం డిమ్మాహీన్ . 

—జంపేరి?? ఖండకాశ్యఫంపుటినుండ్, 

పట్టన్ బగ్గములేని చందమున నప్ప వ్వీపవకా భూమికిన్ 

బటాచారుల నేనుటంచు నజువల్ వత్తర్లులె జాతికిన్ 
కు “లఅబ్రఫ షా 

రట్టుల్ 'చెచ్చు తటిన్ దైషికముడవె అంవీట్లి వమూజొడితొ 
ట్ యా ణు డ్ 

పట్టాభి ! జయలమ్మీ "తొానకభుజాబరిధంబు మన్నించుతన్ | 

పకున్రుంబాసిన జీవితంపిక నహింపంజాల మంతంతకున్ 

బువా; చున్నవి తల్లి కష్టముల నల్సా స్థైర్య రేబ్లానము 

ద్దుర తేజంబున నలం గిరిస్తోమంబులుజ్టూలినన్ 
య 

పెరమేశుం డదలిం చీనన్' నిలుపకీ ద్రస్థాననంరంభముల్! 

ఎవం డే మూలుగు మూల్లినన్, ల లు 

భవదాజ్ఞూవశవర్తి యై యశము నంపాదింప నుంకించెడిన్ 

అవిగో వింజలువింజై విరిసె సీర్లా ఏ నేధుప్రుంజంబు ల్రి 

య్యవిగో నీకు ననర్ధృరత్న కుసును వ్యాకోశముల్. దోసిసుల్। 

రా స్ట్ర)గా న్యు 



se (పార్థ్యన 
ద పాయలు నరాలు దాతలు బల దానన ల. 

ఎన్వనికొల్యు భ శములకేెల్ల నిదాన, ముదారతామయుం 

డెవ్వడు నర్వలోళములనేలు వమవాఃపరిపూర్త మూ_ర్షిమె 

నెన్వంయ ms "శేర్చుడరాని మహాత్ముం 1 జాద్యుంయై 10 

యెవ్యండెసంగు, నత్యమన నెన్వండు వానిభజింతు నిచ్చలున్ | 

వీరుల్ త్యాగులు చేశభ కులం జగద్విఖ్యాత క్రీ ర్రి ప్రభా 

_్రీరోచిషులు బుద్ద శంకర శివాజీ గాంధి సార 

న్సారీ ముఖ్యులు వ్యుతు లేజననికిన్ జన్మించి రగ్గారవా 
భారన్ భారతమాత ఇెంతుం జరిఆార్థత్వంబు నర్టించుచున్ || 

భారతంబును బల్కు. పనియీని తిక్కన్న 

పసిడి గంటము శేలం బట్టునాండు 

వేద భాష్యము! జెప్పు “వేడ్క చై. 

డోంకారమును వాయుచున్న నాడు 
దిగ్దయా వే వేకు, సంధిల్ల రాయలు విజృం 

ఇంచి దుందుభి మురయిరిచు నొ(డూ 

సంఘ సంస్క_రణ దియా కంకణంబును 

రెడ్డి వేమన్న ధరిం-చునా(డు 

వారల కొసంగినట్టి దీవనల నిచ్చి 

వారలం గన్న కంట నింపారం గాంచి 

యాదరింప, గదను నిన్నాగశయించి 

య౦జలి ఘటించుచున్నా డ నాం ధజనని ! 

కును లవారి 66+ ఫ్రజీ అక్క కథ? నుఠిడో, 



(శ్రీ నీతారామమూ+ూ న్రిగారు గుంటూరుజిల్లా ఈపళ్లె 

తాలూకా కావూరు (గామములో తుమ్మల చెంచవు 
నారయ్య అను పుణ్యదంపతులకు ఏ 2వ 12.1901. జస్నించివారు. 

అయిదు సంనత్సరముల చాొల్నము సనుభవించి 1906 ననం 

బకులో (ప్రాథమిక పాఠశాలలో. చేరిరి, (బ్రహ్మశ్రీ కావూరు 
థ్రీరాములుగారు అచటి గురువులు. ఆయన చదువులో చేకాక 
సాజన్యమునందును సురుగలనారు, ఆయన శిత్సలో అయిదు 

సంనత్సరములున్నా రు మన కవిగారు. వాచకాల చదువే 
అచట (పథానము. కాని కవిగారికి నారి కం డిగారి కోరిక 
(శ్రీరాములుగారు ప్రశ్యేకముగా బ్రపనది, ముప్పది "శతకాలు 
భారతములోని నలచక్శితి, భాగవతములోని, (పహ్లాదచర్శిత్ర, 

ర్ల భీకళ్యాణము, గజేయదమోశము, కుచేలోపాఖ్యానము 
.. అనురము కొంత, అం ధనిఘంటు! త్రయము వల్టీం 

వీంచిరి. వీపద మెనను మన కవిగారు రెంథుసాన చదివి ఆనా 

డస్పగించునారు. ఏరితండి సారయ్యగారు దై 'దెనభ కి క స. 

రక్తి మున్నగు సుగుణములు మూ ర్రీ భపించిన పుణ్యపురు 
సులు. ఈయనచర్మిత్రలో నొకభాగమే మన కవిగారు రచిం 

చిన ధర్శజో రి. ఈయనకు చదువురాదు,. అశరను'లేరావు. 
స్ నిత్యను పురాణ శనణము చేయుచుజ్ఞానము, సాం౦డితేంము 

సంపాదించి ఇతకలు చదువుచుంకగా తొను భాొరతాదుల 
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విద్యాభా్యాసము ae 

కరము శాపము "పెద్ద పొరాణికుడుగా నుంచిడివాడదు. ఈ 

వ బ్ో నిల్ల బు కవిగారు నర్జించిరి. 

“చదవక యున్న నేమి బుధస తృము లుబ్బ6గ న్భృఫొవనం 

సద విశకనీంస భాగవత భారతముల్ వ హృద్యముల్ 

తినను ల "కావో పద్యములు ఛారగణ కగ్గోమౌె నీ. చేననేల్ 

“ వునతండు తచ్చ కణ సాహితి ముశ్శక 'మెక్టైనారషన్ 29 

కవిగారు (సాధమిక పాఠశాలలో చదువు కాలమున 

రండి పరిచే శ్యాతిపూట భాగనతాదులు చడినించుచు కాను 

(శ్ తలకు అగను వినరించుదు తన యిల్లైక వురాణగోమ్షి గా 
వ్యువాను.. ఇచటనే కనిగారికి సాహిత్వెన “నన అంటినది. 
1911 లో వాన కనిగారు (పాథిమిక పాఠ హొల్రట్రో నున్న కాల 

క్ర ప (పక్క_గల చెరుకుపల్లి క్రష్ సుప పసిద్దులగు 

న. అ గాజనున్నారు కుక విగారు తో సృముడోసిరి” ఆ 

— ధూం కడిగాను, ప అనాటి సవున్నల తో “శునకను 

యను Mee sh ! సట గా న జ ఆన్” అనునది 
గ గ 
PV 

పిట వ్ మ షం (తిన్సురాసున నంహారకథకు స 

సంకించి es రును... "అని చక్కగా ప. 
ఈ యనుభవముతో చెదరి గారు బడికినచ్చి నొటి ఫస 

గూగస్చుం 3 బెట్టి ఈ నవున్ననే నదోవిభఘయుగా చూకంచి 'పద 

మును బూ గ్రి వసు ఆనాడే పెవికి కసిజావానవ ఆంటినది. 

నీతారా Fens PE 1911 భో _పాథమిక ఇద్ద 

ముగిిపివని. తేరా న్స వను సో నలయమునను ఏణారను కల్ప్తీనది 

తండ్రిగా: గక శెంాలిః JT మదం ఛ్రీ-డిభోనున్న తోను కుట్టుయు 

శ్రీజా సి సు బంక Es de 5 నబ్బ్పగ్ WOT te సుబ్బయ్య 



రి సీతారామమూ కి 

గారు గట్టి సాహిత్యముగల పౌరాణికుడు. వేదాంత విద్యలో 

దిట్ట. స్మత్చవర్తనకు పెట్తన పేరు. వారినిగ్గురించి కవిగా రెట్లవాసెరి. 

| స oe భజాయింపంగ నాకు నెవండూ గుందగన్ 

[దోవల నెల్లం జూపి కడుంగోడ్స'డె నగ్ణరువర్యు సాహిర్రీ 

సేవధింద త్య విన్ని కర శేఖరు భూరియళోవిభా సీ చూ 

'చావనుగొల్కు జా స్తీ కులపావను 6 జల్లయసుబ్బంహాఖు (నిన్. 22 

ఆయన నిక్షలో మన కవిగారు ఒక సంవత్సరముండిరె 

అపుడు అమరము పూర్తి చేసిరి. మనుచరి త, వసుచర్శితచదివిరి. 

సాహీత్వము గట్టిపడసాగినది. అప్పటికి కవిగారి నయన్స్సు 11 

సంవత్సరములు. ఇదపూడినుండి యింటికినచ్చి న న్యనసాయపు 
పనులలో వ SUA నుండవలసివ చ్చెను. ఏవి మన 
స్సులో మాత్రము విద్యాస క్రి మెండగు చుండెను. త్ర్వెక్ష చుక కన 

ప్వుడెల్ల భారతము మ కవితగము |వాసెడివారు. 
1911_18 మధ 5, 6 శతకములు, 4ీ పహాచెకథలు 2 నాటక 
ములు, 1 జంగంకథ, 1 ప్రబంధము వాసికి. ఆ పు స్తక్షములుూ 
తృ పీ కరములు గాక అణగిపోయినవి. Rd (పతులు "లేక 

పోలేను, ఇసి యని స్నియు పౌరాణిక్లములు. 

కవిగారికి సంస్కృతము చదువనలయునను కోర్కె. బలి 
ముగా కలిగినది. ఊరిలో. చెప్పువారు తేరు, (గామాంతరము 
వెళ్ళిన-చో ఖోజనాదు లెట్లు? ఆ ఖమ్పుల' భరించుటకు తం|డిగారు 
జంకిరి. వారములు చేసి కొనియైన చదుననలయునని కవిగారు 
నంకల్పించుకొనిరి, తం డితో - చెప్పకుండ అంగలూరు'వెళి 

1917 లో నంస్కృృత పండితు.లెన (నీ దుగ్గిరాల వుకహో త్రం 
గారి నాశయించిరి. వారు ఆదరించిరి. వారింటిలో తినుచు 



విద్యాష్య్థ'సము Pt 

నాల్లుడినము లటన్లుండిికి. వారములడుగుట చేతగాక మార్చాం 

తరము లేక క రోజులకు ఇంటికి తిరిగివచ్చిరి. ఆ సంనత్నర మే 
తండి న్వర్ల స్తుఢయ్యును. కఫిగారికి న్యనసాయ భార మిక్కు_ 

వయినడది. నిజా తృళ్టుణఘు ణకు అయినది. తనకు శ మైళ్ళ 

దూరములో నున్న '“ఛందవోలుిలో నుహాపండితులు, మహో 

క్షోనులగు తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శొ ప్రీ గావండిరి. వారియొద్ద 
చదువుటకు వన కఫిగాకు నిశ్చృయించుకొనిరి. తీరిక యేదీ 
పగలంతయు పొలముల్లో పనివేసి, రాకి సెందలకోడ భోజనము 

చేసి చందనోలు నెళ్ళువారు. పాఠము ఛెన్చీంచుకొని న్నిదించి 
న యిల్లుచేరి కోతకో కుప్పకో సిద్దమయ్యెడీ 

రు. (శ్రీ) శాస్తు9లుగారి శిక్షలో ఒక వర్షము చేదివినారు. 
చ. పూర్తి చేసినారు. శాస్తు9లుగారి శిత చాల 

గొప్పది. కాబట్టి కళుణారు ముంచి సాహిత్యము నంపాదించిరి. 

ఈ గురునుగారినిగార్చి పీరిట్లనికి. 

ఢఏపీ వ్ల రహస్యజ్ “a నెన్నాయడు శిష్యున్ న్సుధి 

లాేకా| గేసరుంచేయ నివ్విబుధ్గం గౌల్సున్ 'వంకటప్పార్యు న 

స్టేకు నోకమయుగాఖ రాజదళ్తులాశున్ శావమగాళాజ్యన్చు తా 
ఖా్యకగంథ మశల్లికాజ నకు మర్జెర్యాణ భా షాగురన్, లీ నె 

చండనోలు చదువుస్తాగక కవిగారు దిగులుపడుచుండ 

1918లో కావూరున సీతారామార్యధ _గంథాలయము. వర్చ 
డినడి. దాసి సాపకులలో కవిగారు ఒకరు, పైగా భాండాగారి 
కల్లు రతులకు తీరికగా నుండు, సమయమున నిత్యము (గ్రంథా 
లయ్యము తెజుభుచు అండలి పుస్తకము లన్నియు చదునుచు 
తమ సాహిత్యమును కవిగారు సృద్ధిచేసికొనిరి. 



ళో. వీరా వమా గి 
ఒరి 

శ ననా కా పలాల వనుర నినా నునవతనన్తునవపాముతు! ప్రములస్తుయంనున యి ఖర. 

వంతలో 1920 లో అనహాయోద్య మము నచ్చినది, 

గారి జీవితము చాని కంకితమైనది. వాస (గామ కొం ౫సు 

సుమునకు. “కార దర్శి” అరు పల కాం ౫సు 

పచారకులలో విశ ఆనాడు (పధానులు. 1920 నుండి 29 

నజుకు కవిగా చేనలము "కాం గెసు "సేవకులు. గుంటూమబిల్లూ 

ON 

౮ © స 

కాం గెసు నంఘుములో ఆ పది నంనత్పవనులు వాను సభ్యులే. 

1922 పన్ను ల నిరాకరణములో జరినూనా శిషళు-డ పొందిరి. 

1924 నుండి 29 వరకు తమ (గావుములోని తిలక్ జాతీయ 
పొాఠసొలలో ఉసాథ్యాయులును. 

రచనలు 

1920 నుండి కాంైసు పసచారమున కుప్యోాగిం చు 

ఖండిక లను పెక్కి౦టిని |నాసిరి. తిలక్ సిర్వ్యాణము"పె (వాసిన 

పద్యములు ఈ శాఖభోముదటివి. రాట్నము, ఖద్దరు, వాలిన? 

అన్నృశ్యత, పంజాబువధలు, చాను, ఆంధరత్నము, ఓట్లు, 

భారతమాత, మున్నగు పలుకీగ్గి కలలో ఈ శాఖ ప్రారంభమై 
"రానురాను కవిగారిని జాతీయకవిని చేసినది. 

జాతీయ పాఠశాలలో పనిచేయును 1025లో ఉభయ 
భాషా ప్రపేణి” పరీతకు ప్రయత్న ములు సౌాగించిరి. 1930 లో 
అందు మొదటి తరగతిలో ఉ శ్రీ క్లులెరి. ఈ పర్రీశకొ అకు 
1929 లో చిట్టిగామాకు (పర్ణశాల) లో నుండి బహ Es 

దువూాగరి వెంకటరవుణ శెడ్రిగారిమయొద వాకరణణొ, నము 

య. వాంసిగూస్చు ఆత టి! చ. - 
న (౮ (ల) 
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66న బణాస్వాాదిలటుణ సంప్రదాయ 

'మెన్వండెంంించె నాకు నయి రద్ద చకితు 

_బెన్ఫు తించెదం బుంభానపద్భ్మ జాతే 

రగా దున్రూరి వంకటరనుణశా _స్ట్రి)”? 

101020 పధ్య పివు సాగించిన కవితతో ఒకళాఖ 

దళం సము. వారి హమ తాలు జాతీయము. పౌరాణికళాఖలో 

రాము శతకము, రామలింగెశ్వర శతకము, నావుచేన చరిత 

(హాపత ఫి వుహిఃర్యద జననము (నాటకము) మున్నగునవి 
ను జాతీయ'శాఖబో గాంఫ్తారానశి మున్నగు ఖ౦డి 

కలు, అక్నార్సణ కాన్యము చేకును. 

కవిగామ 1990 లో విశ్వవిద్యాలయ పట్టము నంపాదిం 

చిన తపువాత గుంటూరు జిల్లాబోరులో వండితు.లెనాకు, 

నుగ్గిరాల, నాపట్ల, నిడ్నుభోలు, అప్పికట్ల మైస్కూళ్ళలో 
పనిశునీ. సుకృతము అస్పికలో నినసించుచున్నా ము, 

1932 తో నీకు తమ 'చెననుగు గాంభిమహోమ్ముని ఆత్త 
కథను పద్యకాన్యముగా (వాయ నారంఖించి3. 103గలొ ఒక 
భాగము పూరిచేసి దానిని 1936 లో (ప్రకటించిరి. అది 

భారత పతిపింబమని దీ రామలింగా కడ్డనంటివారు శెఘ్ం 

చుట, అెండుమూడు విశంసిదా్యాలయములలో వాక్నవుగుట 

అది కారణముగ వీరికి “అఫిననణిక్క_ని విముుదమువచ్చుట లోక 

ముణుంగదిది'హొటదు, 

107 భో రాజాజీ నుం త్రీనర్లము చెన్న రాప్త మును 

పాలించునపు.కు ఆంధ్రుల రాష్ట్రవాంఛ వెల్లి వికిసినది. విజయ 
వాతలో (వ్ర ల్యెకాంయధ్రమహానభ జరిగినది. కవిగారు ఆ సభను 



- భ్గోరా పస త? 

జూచి ఆవేశము పొందిరి. దాని ఫలితముగా “రాష్ట్రగాన” 

మను మహోజ జల క కావషము బయ క్వడలినడి. అద్దాని సొర 

రందు, నం శమి, ఉదా త్త త ఇపుడు వివరింప ననసరను లేదు. 

ఆ జెజవాడసభకు ఇస్యోనస ంఘాధ్య శ శూల తరువాతే మసానభకు 

ఆషాధ్యశఖులె ఆం; ధోద్యమమును నడిపిన చల్లపట్లి (పభువులు 

(శ్రీ) వర్ల గడ్డ శినరామ(ప్రషామ బహాద్దరుగారి._-రాష్ట్రకేనకు 
మెచ్చి కవిగా ద్రీ కావ్యము వారికి నంకితము చేసినారు. 19సఠీలో 

పథమ మ్యుదణ మంవిన ఈ శాన మిఫుడు 7వ కూమ్ప్చునకు 

సిద్దముగా నున్న దన అశ్చర్యపడనక్క-గ లేమ. కవిగారికి వాగపొ 
రబ్యేష్షి యున్న చో రాష్ట్రగానము ఇప్పటికి 6 కూర్పులు కాడు, 

60 కక్పులు ఐాండియ్యుం జెడివి, 

1940 లో కవిగారు తమ తండి పాలించిన ఉదాత్త 

ధర్నము నొకదానిని వర్గించుచు 'ధర్శజోషతి” అను కావ్యమును 

రచించి 1942 లో _ప్రచుకంిచ్చిరి. కవిగారి మిత్రులు దానయ్య 

గారు డీని కృతిపతులు. 1956 లో దీనికి మూడవ ముదణ 

జరిగినది. ఈ శకావ్న రాజము అంధ విశ్వక శ కళాఫరి వత్తువారి 

ఇంటరు, పరీకుకు. పాఠ్య గంథముగా నైనది. 

1948 లో -తన వేలుపగు బాపూజీ నిర్వాణముతో 

కవిగార్తు క్ఫుంగిపోయిరి, అద్యుఖా వేశములో, ఆ కాజు చీక్షట్టిలో 
వారు వెలిగంచిన జోతియీ అమరజ్యోతి ._ ఇదియెంత ఛిన్న 

కాన్యమో అంత ఉత్తృవమకావ్వము. దీనిలో కవిగారి కవితా 
య పండినదని చెప్పుటలో నందేహములేదు. “పూనుల 
తప్పనుగదలిపోయితివా”” ఇత్యాది పద్యములు పాడుక్లొనుచ్చు 

“తెలుగు బిడ్డలందలు నేడీ కావ్యమును సవించుచున్నా రు. 



రచనలు అరా 

ఈడ కంద్రబు వేలు వా యులు వాములు నాఘులు చేని నంత చే 

పంకాము గేల్పునా కవి" బారకలోేక ప్ల ము(ద లేనిచో? 22 

తన కీ శరీరమిచ్చిన తల్లి చెంచమ్మగారి బుణము 
“శీష్పుట శె కవిగా రీ కృతిని ఆమెకు పూజాపువముగా సమ 
ర్పించుకొసి ధన్యు లెనారు. 

(శ్రీ చౌదరిగారు అత్మకభథాది కాన్యములేగాక 1920 
నుండి అనేక స గూడ (నాసిరి. అఫి ఎప్పటి 

నప్పుడు సుప్రసిద్ద ము _లెన ల కరత్ 2 మ. స్మతికలలో 

-వెలునడుచు నచ్ల 'బ్పేనవ్, ఏదో ఒక భార్శికాపెశము, నై తిక 
(నేకణ కేనిచో మనకవిగారు కవితము జాలిక పోరు. ఆ 

గుణములు విరి ఖండకాన్ననములలో విశేషించి కన్సడుచుం 

డును. వీనిని గాలికి పోనీయకుండ ఒక ఆకృతికి-దెచ్చుట సార 

ఛ్యతమునకు లాభశారియని తలచి 1942 లో “ పజిగపంట ” 
యను పేరుతో, 1948 లో * పెద్దకాపు ” అను పేరుతో తమ 
ఖండకాన్యములను నంపుటీకి రించిర్. 

తను సారనంత శ తములో పణటిగకంకులనళ చెదరి 

చెదరియున్న. కవిత్య్వమును ఒక చోటికిచేర్చి పంటపండించిరి. 
'కావున ఒకనంవుటము. “వజిగపంట” అయినది. (గామ్యభాపా' 

దూప.తమై ఉదాత్త వస్తుళూన్నమై. నేడు నెలువడుచున్న 

-నెజ్టకవిత్యాలనుజూచి “నాకుదిక్క-లేదా!గయనివాపోవుచున్న 

అంధ్రెకి నేలీరక్షగ లేదా వుంచి పంటగ జేసినారు కాబట్టి: 

(రెండవది ““పెద్దకాపు” అను పేరుతాల్చినది. 
పా. పటీగపంటను నిడుబోలు పాస్కూలునకు 

తనకున్న సంపదనెల్ల నర్చించిన కర్మయోగి (శ్రీ కొనరాజు 



చ్చి 
అ నళౌొ"'రెదమువగా రి 

లక్షుయ గారికి కాన్మ_గానొనంగిరి. "పెద్ద కాపును మహాముని 

(ప్రియశీషు లు, దండి సత్యా గహయోధులు, 'సేవ్యానతులు 

నగు (శ్రీ ఎర్నేని న్నుబహ్మణ్యముగారికి నుకుగర గాసించిరి. 
'కవిగారు తవు కాన్వములను అంకితము వేయుట లో 

ఆదర్శ పాయ మైన మార్లము తొక్కి నారు. ర కాన్య mee 

తుదితమై నచ్చునణకు అది ఎనరికి నమర్చింపబడినదో లోక 
మునకు తెలియదు. అనలా కృతిపతికే తెలియదు. ఆకృతొవకి 
ధనవంతుడు కానక్క-టిలేదు. చేశారాధకుడు, సేవాజీవి, 
సజ్జనుడు అయిన వాలును. ఈ సంధర్భము భో. 

6 కృత నెజుకచాలు నస 

న్మ తికింపద కెబ్బుమిచ్చి మణినొంట జగ 

ద్రిత కీ లుండ్తో దవ నయా 

చితము-గా నిడుదు నా సృజించిన కవితన్ 2? | 

Mm నరునకు గబ్బ మిచ్చుట యనాద్భతే కృత ర్థమటంను సత్క_వీ 

శ (రులు ఫురాతనుల్ నుడువుచంద మదేమొ రచింప డింతయున్ 

సిరులకు నాసచెంది యొకవెన్న(టి కిచ్చుట మచ్చగాని స్యా 
ర్ధరకొతబుద్ధి నీద్దైగుళా కాళి కొససంగిన దోసమున్న జా? 9» 

అను కవిగారిపల్కులు సత్క_నులకు శిరోభార్నములు. ఇటు 

వంటి కవులు కవిత(మువల్ల ఏమి' నంపాదింపగలరు * నంపా 
దింపవలయున చెడి కోరికయు ఈయనకు'లేదు. పోనీ ఈయన 
నంపన్ను డా? కాదు. విలక్షణ మైన (పకృతి. ఈ (పకృతి ఎచటి 

నుండి నచ్చినదిక ఏ (పకృతియనను నిప్కూ-రణముగా ఊడి 
పడునా? తుద మొదలు లేని ేమిడిలో మునిగియున్న నాడు, 
చెలి-కొడు తనదగ్గణు దాచిన పడివిసెల బంగారము కాచికాచి 

“ ఇందులో 'కొంత నీవు పుచ్చుకొనుము ఇభాబూ ౨? అని 

ఆమి తు ఢంత Er యు క నాకేల?” యని 

ఎ . జా. 



తీరస్కరించిన నారయ్య కొడుకుగాడా మనకవి ? కావుననే 
“ చూకున్ మూ సంతతికిని ధర్మవ్యాస_ కియ సిరులకంకు 

నగియ మగుతన్ ” అని చెప్పగలిగినాడు. 
మన కవిగారు చక్కని కవిత్వము చెప్పగలరని "తెనుంగు 

వావందజు ఎతుంగుదురు. కాని ఆయన అవధాని యని, ఆశు 

కని యని ఎంతమందికి తెలియును ? 
తెలియునట్టు ఈరంగములో ఆయన కాలు 

కాని ఇరువది ముప్పది అనధానములుచేసి జయ్మసదముగ 
సిర్వహీంచినామ. అనభానములలో 'అఆశుకవితంముగూడ అని 

వార్యముగచా! అయినచో అప్పటి మన కవిగారి ఆశునెట్లు 

న్నదో చూతురా? 

66 బ్ర గోడ యిసుక సున న్ను 

యోగించిన వ స్తువంచు యోజింపకుండ్తీ 

(పేగులు మూడి యనదల 

మైంగల కధ రాస్తు లిట్టు మనకుం డొ శన? : 

_ అత్వదు తధారణాశ _క్రిగల వీరి కవభానము లేమి లెక్క? 
అధారణచే వీరు తన పద్యములుగాని, [పాచీన కవుల పద్య 

ములుగాని "వేలకువేలు ఈనాడప్పగించగలరు. 

' ఛళ్వేకముగ అయిదాజు నభలలో మన కవిగారు 
ఆశుకవిత్యము నడిపిరి. 1947 లో (శ్రీ) భావనారాయణస్వామి 
వారి కళ్యాణా త్సన సమయమున పొన్నూ రులో జరిగిన నభలో 

గంటకు 120 పద్నములు es చెండుగంటలపాటు కవితా 

నర్భము కురిసిరి. ఆకవితంము వారి కాన్యకనితంమునకు ఏమా 

తము. తీసిపోని బింకీముతో పవ్నితతతో " సాగినదనుటకు 
ఆనాటి సదస్యులగు సండితకవులే సాక్సులు, 



క్స్ 3౨ సుతా రామమూర్తి 
ల వా. 

కవిగారు 1954 అ “కదయ గానము” అను మరియొక 

కావ్యమును (వాసిరె+ “ తెలుంసనాటి డన పట్టం 

"దెలుంగువారి కెల్ల రకు నాదరానురాగములుంట సాజనము. అది 

ధర్మముకూడను. నవీధరమును గవితాళూవమున.6 వొలింవ. 

జూచితిని. రాష్త్ర సిద్ధి. పరితవించుచునానెండయు రాష్ట్రగానవ 

నొలాపించితిని. రాష్ట్ట్రనృద్ది కై యున్విళ్లూ నుచు సయ 

యగానమును బాడిపిని. 

“ మసాోవిర వొట్టి క్రీ రాములుగారి బలిదానను టో 

రాష్టో9దయ మైనది. దిసతో నుదయగానమును సాగినది. 
కావున నాటినుండి మొన్న అ (-౨౬౧౦_౫౫౮) దనుక 

మనగడ్డ్లలోం దలయె న ఛాఫ్టీ య నసనమవమనంలు కన్ని ౦టి 

నూాగెములిందుం. దడవితిని. 'డేశదికాసమున కే  నాకుందోచిన 
సూచనలును గావించితొని. మన రాష్ట్ర ర్ు. బాహా మూలక్ష 

మగుటం 'జెనుంగు బాన పెంపు సాంవుల౮గహార్సెయు సిందు 

జర్చించితిని. ఈ కృతి రాష్ట్ర గానమునకుం జెలియలు. 

అక్క_గారికి దక్కినకీ ర్తి యీామెకునుదక్కు..నుగాక .”' అనిఅందలి 
ఎబుకలో కవిగారు తము రచనోభైశమును వివరించిరి. 1955న 

కవిగారి “శబలి”అను ఖండకాన్యసంపుటి 1959న గతాంగణము 
ముద్రితములు.  గీతాంగణము డాక్టరు. (శ్రీ) వెంపటి సూర్య 
సారాయణ గారికి అంకితము. అందలి పద్యము. 

సై చూపు వలను (పౌణికి 

లోఛూపును మై వెత '"వెం'ససంగి *గేకస్త్సు తికిన్ 

నోంచిన, చికిక్సళమణీ | 
us 1! సామ రయోగ' సాహిత్య ధుని ! 

సరో ్ యృదయ-గా నమ్ము తెను౬గునీతి అనుకవిగారి రచనలు ముడితేములగుచున్న వి. 



సన్మా నములు ఏళ 2 

సన్మానములు 
(పజాభ్యదయమునకు ఉపయోగించు కవిత్వము వాయు 

వారికి లోక మెప్పుడును జోహారు లి'మ్స చుండును. కావుననే 
ఈ అభినవతిక్క_నగారికి 1939 లో నెల్లూరు వర్షమాన సమా 

జమునారు శ్రీ) రామలింగా కెడగారి తా. మున నమా 

నిప్లమెన సేరోలగనులో శ్రీ) తిక్కవరపు రామి రెడ్డిగారు 

తిక్కన చీరుతో నొనంగు బహుమానమును నమర్చించి కత 

రించిరి. 1942 లో గుంటూరుజిల్లా అప్పికట్ల పరగణావారు, 

(గ్రీజాగర్ల మూడి కుప్పుసమి చౌదరిగారు అధ్నతతనహీంచిన 
మసోనభ లో ఏరికవితాసేవను కొనియాడి గొరపించిరి. ఈ 

నందర్న్శమున వారు వెలువరించిన. “అభినవ తిక్కన నన్మాన 

సంచికి కవిగారి సౌజన్యమును, కవితా ప్రశస్తిని వెనోళ్ళ 
బాటుచున్న ది. మరియు 1944లో చ (11 ce పీరిని 

ఆహ్వానించి (న్హీనెంపటి పురుపో త్ర తం, మ వ గారి సెద్దణీక 

ముతో నేర్పడిన నభలో ఉదా త్రరీజిని నన్నానించిరి. ఆవెంటచే 
నవన్నసనాకాత పరిష చాహో "ననంఘముపొరు థ్రీ) “కాటూరి 

'వెంకకేశ్యర రావుగారి అధ్యర్యమున తెనాలిలో జరిగిన మహో 
నభలో అనంఖ్యాక విద్వత్ కవబ్బందము._మోల మనక విగారి 

సాహితీశ కిని కొనియాడి గారవించిరి. అనంతరము 194రి లో 
కృస్తా మండలవుందలి ““ముదునూరు” పౌరులు పిరిని ఆహ్వానించి 

సం భాపించిరి. 

ఇట్టి 'మెచ్చుపిలుపులు ఎన్నో నచ్చుచున్నను కవిగారి 

అరోగ్యము దుర్బల మైన దగుటవే వానినన్ని టిని పాటింప 

"లేక పోవుచున్నారు. 



ఏ వీతారామవనా ది 
జాల 

అది బలిష్షునే యెన-చో ప్ళు ఇంక నన్ని కావ్యములు 

సృష్టి ంచియుండెడివారో? అయినను కవిగా రెట్లో ఓ వీకచేసిఫొని 

సు. ని ఆతకథను పద్యకాన్యముగా. వాసీగి. నాలుగు 

వేల పద్యములతో ముద్రిత మె ఆ ననా కావల ఆం ధదేశ 

మ ౦ ద౦'త ట ఆదరింపబడుచున్న ది. కృతిభర్న (శ్రీ సాధు 
సుుబహ్న్మణ్యముగారు. 

“ ఇతడు నొ యమూల్న సంపద, ఇతడు నా గొరన 

పతాక ” అని తెల్లుజాలి, తల్లుబౌన సగర్భముగా చెప్పుకోదగిన 

యా జాతీయకవిని, ఈ సాధుశీలుని సశాలాం ధములోని (మజ 

లందణు 29_1_1949 లో నిశ్న్ముబోలునందు కనకాభిపేకము, 

గండపెండెరము, గజారోవాణ మహోత్సవము మున్నగు 

ఉదా త్త సత్కారములతో నర్శించి తమ క _రృవ్యమును శేగీయ 
మానముగా నిర్వహించి ధన్వు లర. ఈ సన్నాన నకు ఆంధ 

విశ్వక ళాపరివ, దుపాధ్య'కులు, విమర్శ చక్రవర్తులు, కవితా 

విశారదులు నగు డాక్టరు వ. రామలింగా రెడ్డిగా రథ్య 

'శ్వులుగా నుంకుట, తం కవిగారికి * 'సువర్ణాంజలి”, “మాతృ 

హృదయము” అనుకాన్వములు వారిశిమ్యలు సమర్పణ చేయుట 

కదడుంగడు |పశంనసీయము. 

131-57 న గుడివాడ “ఆం ధనలంది” 'అభిననతిక్కన 
గారిని సన్నానించినది, ఆసమయమున పురపాలక సంఘము 

ప్రిక్రి సన్మాన ప్రమొనణినది. 

2_10-_57 గాంధి వముహాతుని జయంతి దినమున కవి 

గారి జన శ్రైస్టానమగు కావూరు (గ్రామమున పౌరులు, వినయాశ) 



సన్మా నములు XX 

నువాసులు స్వయముగా వడికి చేయించిన ఖద్దరు వ న్ర్రములతో 
కవిగారికి తులాభారము తూచి, ఆ వ వన్ర్రములను కవిగారిచే 

"పేదలకు పంచిసపె పెట్టంచిర్. కవిగారి ఉదోశగపవిరమణ సందర 

మును ఫురన్మ-రించుకొని అవ్బికట్టపౌరులు 5-8-58 న కవి 
గారిని ఘనముగా సన్నానించిరి, కవిగారి జయంతి సభలు 

పలు 'తావులందు ప సీతొరామమూూ రి రి. కవి 

గారికి ఇటీవల విచాంన్ వేదము వెంకటకృష్ణ శర్నగారు తమ, 
“నెహూ)'చరి త్ర పద్య కాన్యమునంకితము చేస్ం. 1658 అగష్టున 

క ళ్యాణదుర్ల మందు. కపిగారికొక గొప్పనన్నానము . జరిగినది, 

కవిగారు (పక్సతము “మహాోత్శకథి యను కావ్యమును 
(నాయుచున్నారు, ఇందు ఆత్మకథలో లేని బాపూజీ చరిత 
వరి రి ౦పబడుచున్న ది, ఆత్నకథధలో 1920 వణకు నడచిన 
చాపూజీచరి శ్రమే కలదు. మహాత్మకథతో గాంధీముహో హాత్ళుని 
కధ పూ_ర్రియగును, 

66 అంధ కవితా ల'కౌంగి ముత్యాలకాల( 

సొలువుదీరిన యీ పెంద్ధికొడుకు మొందం 
అర . cy జల్లుచున్నా రో పన్నీ టిజల్లుగ్ డ్ 

వసజగ న్నా యకులు మెచ్చి పనిండివూలు?? 

జ $0 



సజ సీతా శాముమూ ర్చ్గారు 

జన్మదినో త్సవము 

.ఈ కవి హృదయము తోబాబు కవిత(మును పరిపక్షదశకు 
'జెచ్చుకొనిన జాను తెనుగుకవి. సమాజములో వచ్చు మార్చు 
లను కవితలా |పకిబింబింపజేయు మహోకవి. విశ్వమాన వాభ్యుద 
యమును కాంతీ.౦చి రచన సాగించిన తెనుగులెంక. తెనుగు 

జానపద రామణీయకమును లేనె పల్కు_లజో జాలువార్సిన 

మహణిల్చి (ల) సీతారామమూర్తి. 

సంన్క్భృతమున రఘునంశము,కుమారనంభనము, మేఘ 

నందేశ ము,కిరాతామ్హనీయము (భారని) నిశుపాలవధ (మాఘము) 

అనునవి పంచకాన్యనులు. అం ధమున మనుచరిత్ర, వసుచరిత్ర 

ఆముక్తమాల్యద, పాండురంగ మహోత్ర ము, సారిజూతొపవా 

రణము. అనునవి వపంచకాప ములనబడుచున్న వి, వీంగళి 

'కాటూరిగార్ల “సౌందరనందము”, దుర్భాకవారోరాణా ప్రతాప 

సింహాచరి తి, గడియారంవారి “శివ భారతము, మధునాపంతుల 

వారి “అం ధపురాణము, తుమ్ములవారి “బాపూజీ య 
నవ్యాంధములొ పంచకాన్ననులు అనబడుచున్న వి. (శ్రైనర 
సింహాేనర ఉమామహాశ్వర శా స్ర్రీగారు “నవ్యాంధ పంచ 
కావ్య పరిశీలనము” అను (గంథము లో నహెాతుకముగా ఈ 

విషయమును నిగూపించిరి. 

కనులు (ప్రజా ోయుస్సును లశ్యుముగా నుంచుకొని 
కావ్యములను నిర్మింపలయును. అట్లురచించుచున్న కవులలో 
(శ్రీ సీతారామమూ ర్తిగారు అ గగణ్నులు. సీరికాన్నములు 

ఆం ధజాతిని మేలుకొలిపినవి. ఏరువుంచిశీలముగల జాతీయ 



పండి తాభ్లి పాయములు ౫౭ 

కవులు. వీరిజన గ్రదినోత్సనమును జరుప్రటయనిన భారతిని పూజిం 
చుట. పంనుగలుజరిపినటు నాయకుల జయంతులు జరిపినట్టు 

కవులజయంతులు జరువుషొననలను. [పజానమన్నలను కవితా 

వీల్పమున చకించి గానమువచెేేసి (పజలను నత్యశ్వ సుందర 

మార్లమున నడుఫునట్టివా కవులు. అట్టవారిని ఆరాధించి 

నమాజము జవమును జీవమును పొందనలయును. 

శ్రీ సీతారామమూ ర్రిగారి జన్నదినోత్సనములు ఆంధ 
(పదేశమందు పలుచోట్ల జకుపబడినవి. అప్పికట్ల ఓడళేవు. 
గ్నూలు. చిలకలూరి వేట, చింతాయసాలెను, బాపట్ల, చీరాల 

చోట్ల వారిజయంతులు జరిగినవి. వారివవ్నిపూ రి మహోత్చ 
M౧ వు లా 

వమును మదరాసులో జరివించుటకు విప్పుల సన్నా హములు 

“ణవువే రచియింవంబడిన 'అత్మకథిను జదివి ఆశ్చర్య 

మును, ఆనందమును జెందిజిని. విషయము గాంధిముహాత్తుని 

స్వీయ చర్మితము లోకారాధ్య మైనది. సర్భజనాదరణీయమును, 
'సేన్యమును. తమ్మశెలి యించుమించు ఆం ధవుహోభారత పతి 

బంబము. ఇంతకంటె చెక్కు_నగాం చెప్పుటకు సాధ్యము కాదు. 

అవసర మకు తాతలు మాతృఖాషయొుక్క_ 
సుకృతముల ఫలమనందగిన  కావ్వమునుపూజసీయ విషయ 

శోభితమును, తవనుగుణ మైన రీతిని (వాసి స్థిర యశస్పుగాంచిన 

కనులని మిము అయాచితముగ. _బశంసించి నా కుతూహల 

మును తవుకు సివేదించుచున్నా ను.” + 



దీ 
ఎరా సతో రామమోా ర్షి 

“మహో త్సాహములకు, మహనీయ్యమైన కార్వ్నదీతకుం 

బురికొల్పు [గంథములలో సీయాత్శకథకు మించినది ఈ చేశ 

మున, ఈ కాలమున మటీయొండులేదు. నరనంతాంరాధనతోడ 
జేశారాధనమునుశేసి (శ్రీ). . చౌదరి ద్విగుణీకృత కృతకృత్యుం 
'డైనాండు. మనకు రెండింతలు మేలుచేసినాండు. కావున వారి 
యెడ మునకు కొండంత గౌరవము కృతజ్ఞత యుండుట నహ 

జము. తుముల పీతారామనూూ రి రి మహాత్నునియొక్క. అస్థి ఆసాన 

కపి, ఈ స్థానము: శాశ్వతము. 00. 

కొట్ల కుంచి రామలింగా రెడ్డి, 

“శ్రీ సీతారామమూ క్రి చౌదరిగారు భాషానం ప్రదాయ 
నంరతణాభినివిష్టులె మడిగట్టుకొని కూర్చున్న నువ (తో తియ 

[(బాహృణులు, కాని భ్రానా "వశమున వారు బహునడిగా, 

వాడిగా వరింతురు. రాష్ట్ర గానములో, పణిగ పంటలో 

ఈతీరు తిలకింపందగ్గది. ధర్శబ్యోతిలో ఏరి కవితాధార దరు 

లొరసికొని నిండారీ' పార్యాజునది. 11 

వేటూరి (పబాకరళా న్ని ర్త 

తొల్చింటి కవుల ధర్శములు వీసమెత్తు. కాదనుట 
జ్ రిష్టపడరు.. రనభావ పరిపుస్లమెన రచనా వైదగ్ధ్య "మాయనలో 

కావలసినంత యున్నది, భావనిష్టష్టము పలుకుబడి బంక మెనది. 

(పాత మాటలకు [కొ త్తపూత పూయు కూర్చు నేర్చు "చెదరి 

కన్నం డో యలవడినది. ఉభయ భాషలయం౦దు చక్కని సాహి 

త్యము. సంస్కృతాంధ్ర _ శబ్దముల బరువులు ర్ పట్టి 

మాచి తూచి పద మలల నంధానింపగలుగుటలో సీతారామ 

మూరి చేయి తిరిగిన చతురుండు. ఈయన సుశిఫితుండుం 



పండితా భి పాయములు ౯ 

థారాళమగు కెతకు తోడు సౌష్టనముగూడ నుండవలెను. 
దానికి సంస్కృ తాం్యధకావ్య పరిజ్ఞాన మే "కాక వ్యాకరణ ప్రే 

నము గూడ విధిగా నుండవలెను. ఈ యుభయము చౌదరి 
గారిలో నున్నని. 

—శీ9 భునుగాపంతుల సతేరి నారాయణ శా స్తీ 9 6ఆం[ధ రచయితలు? 

మాలో సెక్కు_వుంది యెజుంగని ముప్పదియేండ్లకు 
ముందటి కాలమున"నే కుదురుకొన్న మా యనుబంధము అన 

వద్య ము అనశరము._ 

ఆయన కవితానుకుమాగత _ ఆ పయోాగ [పొమాణి 

కత _ ఆ పదబంధరమణీయత _ ఆ నిసర్లసౌమ్యత _ నాకుఎల్ల 

వుడు గోచరించుచునే యుండును. 

“నర్వః కాన మాత్మీయం పశ్యతి” 

అని అభియు కుల సూ క్షి, ___ 

ఈ న్య క్షి నాకు ఆత్నీయ మనుకొనుటనల్ల నే రమ్వముగ 
గోచరించుచున్న దో రమ్యమగుటనలనశే ఆత్మీయముగ 
ఛావింపంబడినదో. నిజము నిర్ణయింప సుకరముగాదు. ఉభయ 
మును సంభాన్న నే. అనలు ఆ సూ కి కి ఈయర్లములు రెండును 

నంగతము లగునేమో ! __.నమన్వయదషులో "యాజింపుండు. 

ఆం ధభారతి యాయనకు చిరంతనాయువ్యుమును నిరం 

తళారోగ్యమును చేకూర్సుకొనుంగాక_ 

---దువ్వ్యూరి "వేంకటరనుణకా ప్ల 9). 

బుషిపుంగచా ! 

(పపంచ చరిత్రలో అపూర్వనుగు అహీ౦సా వతము 

పూసి సత్యాగహ సమరమున .రవి యన్తమించని ఆంగ్ల 



రి £0 సతొరామమూ ర్తి 

ప నోడించి BI గ్రని చేపట్టిన బాపూజీ 
నేటి యుగ కర్త. వారి యడుగుజాడల బంతుకువాటల దిద్దు 

కొనుచు హార. దిన్యబోధనల లోకమున కందించు ఆత కథను 

"తెనిగించి మహాత్ముని ఆస్థానక వు లైన తవు తపోనిస్ట అతి భోక్ర 

మనోవహారము, అన్యదుర్ల భము. మోకు మా మేటికోళ్ళు. 

అఫినవ తిక్క నా ! 

తిక_యజ( కవితారీతుల పుణికి పుచ్చుకొని, ధర్మ 

వీరము (పథాన రసముగ గొని పవిత్రమగు కవితామృుతమును 
పంచు మో మకు పొత్రము'లై న మా జీవితములు సార్థక 

ములు, మా పురము పవ్నితము. మాకు ms: సిద్దించి 

నది. తెలుంగు భారతికి మూ రొనరించిన సేవకు మా నమో 

వాకములు. 

తెలుగు లెంకా! మ మ 

మిము ఎబుగని తెలుగువాడు నాలుగు కోట్ల లో మచ్చు 

కొక డైన కాన రాడనుట అతిశయో క్రి కాదు. అవును తెలుంగు 

జాతికొఅకు,. తెలుంగు భ్యాతికొ ఆకు, తెలుగు సీతికొజుకు 

తెలుంగు భాహకొొబకు దినదినము తణవణము తపించు మిము 
గుర్తింపని తేలులస వాడెట్టుంశును? తెలుగువారికి రాష్ట్రము 

కావలెనని, “తెలుంగు సంన్క్భృతి స్వతంతమై సక సిరపప నలి, 

ఆరాటపడిన ఆవేదనపడిన కవులు చేడు మోన నెవరున్నారు* 

మోకు వెన్నెలలు, పూలతోటలు, విరహాములు సెలయేటి 

పాటలు కొటుగానివి. తెలులసజాపిలో _(పనన్నత "కెనుయసకీ రి క్రి 

(కొత్తవన్వె పలు తెలుగువారిలో అధర్శ త్యాగము జాతీయ 

గానము మోకు పరమార్గములు. పరమ లత్యములు, 



రస్! ండీళా ఖీ పాయములు ఉం 

[(పజూకనీ ! 

మొ -₹కీది (వాసినను (పజలకొ జే శాయునురు. 

(ప్రజల సమస్యలే మో కవితానస్తువులు. శెతులు, పేదలు; హరి 
జనులు. పల్లెటూళ్ళు, నరకాంతులు నూటీపీడులు మో కవితా 

సృష్టిలో అపూర్యుమగు కోభను, _ పవ్మితతేను సంతీర౦చు 
ఫాన్నవి. "నేటి [గామాసీమలలోని అహాంకారము అధికార 

మూోవొము సోమరితనము పరికించి, మావ పరితవించి? 

వేడివేడి శైతలతో వాతలు 'పెట్టినవాఠ నేటి "తెలుగు కవులలో 
ఎవరున్నారు ? మిరు క్రర్భ కులు. మో జీననము (గామజీననము 
అగుటచే మీరు మొ హృదయముల గుర్తి ంచితిరి. వూ మంచి 

చెడ్డలు చూడగల్తితిరి. మాకు నలసిన సందేశ మోయ గలిగితిరి, 
కావున నే మాషగామ పంచాయతినభవనాకు మిమ్ము పేమించుట 

గౌరవించుట, మకీ నత్కారము గావించుట. 

కర్ణ కోబంధూ ! 

మాకు భగవాను డాయురోరోగ్య భాగ్యములు ప్రుమ్మ- 

లముగా నొనంగునుగాక. మూరు నూతనోత్పాహముతో కవితా 

సృష్టి గావించి, ఆంధ సరస్వతికి (కొత్తకొత్త సాబగులు 

క్ర ల్పింతురుగాక. మోకును మాకును ఏర ఎడిన మతి సఫైర్ 

మగుగాక', 

అప్పికట్ల, ఇట్లు, 

శీ8-508. (గ్రామపంచాయతీ 'నంఫఘము. 



* 3 __ ౫ఠొరోమనూ రీ 
ల మలాలా పాకాన నలా లాలనలో నునా పులమినానాన లు నాకా ఊడ దాచు ధాని. ర ర జు తత పం అ 

తెలుగు వెలుగు 

ఆరకుగుల అతిగంభీరాకృతి; కండలు తిరిగిన దండి 

మెదండ; సయయానసు; పలెటూారి చెడ్డతన నం ఉట్టిపడే ముతక. 

ఉకువులు; ెనుగుతనం తెణికినలాజే ముఖవర్చస్సు; ముసి 

. ముసి నవుంలతో చూపరులను మోహిములనువేసే సౌజన్యం; 
య (పత యం౦ కలిగించే పన ర్త రన్ wr 

నం, అంతశ్ళుద్ది అక్షరం అత్షరాస అనురణించే పలుకు బెళుకు; 

గుండ్ల కమ్మ పోరుతో, సహూొయలుతో పకుగులువారే కంక 

వ గుప్పైశు క చేరెను నేయితో మొదటి 
కబళం కలిపే తెండి ) సాద సె నే (శ్రీ) తుమ్ముల నీశారాము మూ ర్తి 

చాదరిగాఘమ, ఈయన వం ఎన్ని క్ తిరగ వేసినా కాననన్న్చే 

కవునీయ గుణాలకు ఇవే మూల రల: 

మోహనచాన్ కరమ్చంద్ గాంధీ ప్రవచన మధుక ౦ధిని 

మధించి, అవ శాన సాధించి, చౌదరిగారు కాన్యఖండ 
ములుగా, ఖండకావ్యములుగా (గథించారు. రాష్ట్రము, 
"దేశము, జీవితము, న్వథర్మము న. కవిత విపంచిని 
సారించి అనుభవజ్ఞానం గానం చేశారు, అట్లాకవుై, స 
సెబాసనిపిం చుకున్నా రు, 

కనులకు ఉండవలసిన లతణాలన్ని శ్రీ క కీతారాను 

మూ ర్తిగారిలో పుష్క_లంగా ఉన్నాయి. “పరనేశంశాను 
(గహాయు, పూర్వజన సంస్కారము కపవితాశ న్కి మూల 

హాతువులుగా” చెప్పబడినా, వాటిని నన్నేవారు "ఈకాలంలో 
_ అమదుగనుక, కవికి ఉండవలసిన ఇతరముఖ్య లక్షణాలు వవ 



తెలుగ చెలును ౬3 

మాచుకున్నా , (శ్రీ) దౌదరిగారిలో అవి మెండుగా కన్సిసాయి, 

చెెౌదరిగారికి భాషమోొద అధికారం ఉంది. పాండిత్యం ఉంది. 

,రన్యుంగా (పాఢంగా, శణ్లాలను కూర్చృగలళ క్రి క్రి ఉంది. ఊాహూ - 

తత ఉంది. అన్నింటికి" మించిన dD ఉంది... 

(నీ చౌాదరిగారికి అభిననతిక్క_న బిమదం ఉంది. అయితే 
చౌదరిగారె కనిత్యంలో తిక్కనమ్ముద తేక్కున. (శ్రీనాథుడు, 
పోతన్న, పెద్దన్న గారల ముద ఎక్కు_న, ఇందులో (శ్రీనాథుని 

ముుదను పట్టుట కొంతకప్పపడిన పత్షంలో తేలిక కానచ్చును 
గాని, పోతన్న గారు అట్లాసాధ్యం కాకు. (శ్రీ వాడకిగాగు కాన్ని 
పట్టులలో పోతన్న త పట్టును బాగా న ఎంతో 

పళ్ళ క్తి కి ఉంకునేగాని ఇది సాధ్యంకాదు. | 

i చశాదరిగారిని నిజంగా కవితా' తపస్వి అనా తపఇళదు , 

మసోత్ముని LE ఆయాన . సొదనో శారు 

భారతదేశంలో. గాంధి యుగాన్ని తమకి విశ్వం 

గో | పతిటింబింప సరు ఏమి వ్రాసినా, "ఆయన అనుభ్గనం 

రన౦ పిచ్చలిస్తూ వుంటుంది. చాడిిగారి (నాసిన 

“సం గోంకకలపులు” శే తెలుగు చ. నరనగతిక కికోభూవణ 

ములు. ఆ నంగతి కవికిగూడ తెలుసు" అందుకే” ఆయన తపి 

బుక్కు_లమోాద బుక్కులు” అని చెప్పుకున్నారు. 

చౌదరిగారు ముందు కతు. తరువాతే బడిపంతులు. 

ఉం రక్ష మర్నకై సడన్ గదలుచున్న దఊమొడల్ కరె-చీకి దత ధ్ర) 

శారు, కాని ఆయన ఆ పంతులు అవడం: చేతనే (ల కవిత 

పండింది.” “నముజరల కాన్యనృష్టికిన్ సంతన కట్టి గలి తిని? 

అని ఎవరో అన్నట్లు కవిగారు కుడా చెప్పుకున్నారు. 



౬'ర సీతా రామమూ ర్రీ 

ఎన్ని సాళ్లచదివినా విసువు పుట్టనిది, ఎంత ఆకళించు 

కొన్నా అకలి రీరనిది ఈయన రచన, “రాషప్ట్రగానం వేసి: 

"తెనుగుకై తమాగాణిలో “పెద్దకావు” శాపించి, “పరిగపంట” 
ర “ధర్మజ్యోతి” వెలిగించి, మానవత్యానికి | 

అయిన బాపూజీ ''అత్మకథొను తెనుగు పద్యంచేసి క్ తపస్సిద్ధి” 

ది, *శబలొతో తన రచనలకు శబలత చేహార్చిన (ప్రజా 

అ ఈ అభినవ తిక్కన, 

VA] a Up ఆంధ సచికే భార త్రిక. 

కఖదోయి ! తెలుగుజోధుల తుటారికటారి 

జెలకేయగి పగజుం బీల్సి నదిన౦బు 

కలదోయి ! తెలుస నాభులు గంగగట్టునుం 

దండించి పడగలె తి నదినంబు 

కలదోయి ! శేను శేవుల చెలుంగు సరంగు 

స్టినయి లఅరిగర్లు. దింపిన దినంబు 

కలదోయు ! తెల్లుగుపల్కు_ల "నెలంది...వెలంధి 
వెలుంగు లె'బైడలం బర్వినదినంభు 

కలదు కలదోయి! కు = మన్ను 

మిన్ను "తొళంబువై చి పేర్లన్న దినమ్లు 
నేటి సీపాట్లు .నెంచి కన్నీటి ఫిడకు 

నిలుచునే కాల మొకలీలం 'చెటుంగుపిడ్డ స 



పద్యములు ౬ ౫4 
అతత 

ల. తెల్లటంచు నుడికారము సొంపుల నీ విశొల ఏ 

శ్వమ్మున దీనియోలిన నచస్ఫ్సునభస్పుమమంచు వెయి వా 

క్యమ్ముల వను మెచ్చుటయకాదు రనజ్ఞులుదారు లెల్ల ఖం 

డమ్ముల మెచ్చి రిచ్చిరి విన్నభఘత మై గస్పరంపుటారతుల్ | 

అదిగో | కెల్టులతల్లి దివ్యరథ ముద్యత్కాంంతి | ఫుంజంబులన్ 
బదిదిక్కుల్. 'నెలిించుచున్ గద్రలెడిన్ స్థాన భేరీధ్వనిన్ 
బధిరంబయ్యెజగంబు విరాకుంగల కాన్క-ల్ కల్లి ల్ర కర్సిరచి తేద్ 

రథమున్ లాగుడు మాతృభక్తి దయినాజన్ డెల్లుపీరాగ్రణుల్ || 

== రాష్ట్ర గా నము, 

దెనుండన మాతృ" చేశము 

వతలనం _బజల యజ ద్ద వీత యనరిగొ 

సేవా[వత నిస్గయ్లు జు 

జీవనసూత్రములుగాం కగు || 

ఈ దయగా నము, 

చెలగి నూ పురం జించి వెండాడీ-వైచిన 

యభిమన్యుండే తల్లి యంక మెక్కే 

చిచ్చుజుపిడుగు పుంజీభూత శ్ ర్యంబు 

చాలుంేతవు జోలపాట మెచ్చ 



కక సీశాశలామమూరి 
వావీ 
ఆ. నా నా లల. న ను | a 

నెజిజోదు పగజ గుంజెలలోని గాలము 

మనిన శివాజి యే జనసింగొ లె 

జగదేకవీర (పశ స్త తేజోరాళి 
జవవారులయేమాత చన్ను గుడిచె 

నమ్మ హాసాధ్వి సకలలోకైక జనని 

శారతాంబకుం బండిన పంటసీవు 

అన్న లకు వమచ్చందేతోకు మెన్న (కోని 

నుకగుణాభార ! పీరభారతకుమార ! 

కలిగ పంకం, 

ఏ శక్తుల్ తనకున్న నేమి పుకుసుం డెబ్బంగి రాణించు సీ 

యాశిర్వ్యాదబలంబు లేనియిడ నంభబా |! యుష్మదీయార్శృనా 

వె ళ్రద్యము సోరువాండితయ సీ వాత్సల్య సంప _త్తిలో 

"వేశం బీతనికిమ్ముపాలు; కవితా లీలారతీ ! భారతీ | 

అక్క కగు 

a _త్తీమవాగ్ని నానొప్పారెనురక గ 

రించియా కాదు వర్జించి నుడులు 

అతిలోక బలసమంచితుండయ్యె. గండలు 

"జశృం-చియా కాదలయించి యొడలు 



పద్యములు క్ 2 
వందా యం శ సకం షం. 

చిరజయశీ9 ధురంధుకుడయ్య రిప్రుల ఖం 
డించియా కాదు పండించి కృపలు 

అన్ఫుతత్యమంచె యాగము లాచరించియా 
కదు నిస్కామయోగము వరించి 

యతడు సామాన్యుంజెట్టు ? వీరతకపూర్వ 
జీనములు నోసి వాసిదెచ్చిన వుహోతు శ్ర 

డతదని నడిచిన బవాటలయందు నడిచి 

పండయును సత్య సక మాస్పందుండయ్యి! 

నెచ్చానిగడిసె నడుస వేయుచు మంచుమొయిళ బంటుగా 

నచ్చిన నీమురక్క వికి వంగక గి త్తలబంతి దోలుచున్ 

బుచ్చిన కొయ్య లో? జివుకు వుట్టునటుల్ నలిసాటపాడుచున్ 

రెచ్చిన జవ్వనంబును న్మరించెద క్ మకరోత్సనమ్ముులన్॥ 

జానునకొక్క_ముక్క_ వరునన్ దనువంతయు రాష్ట్రసిద్ధికై 
హోమనుచేసి లోకములనూంపి యభీప్పితవందుకొన్న (శ్రీ) 
రాములు నందనందలతరాలకుంగా నొక సారిపుట్టు-న్వ 

శేవమమునెంచి తాదృశుల శీలము జాతిజితిం చుకోనలన్॥ 

ఎన్ బలం 



లీగా గా గ పశారెనమయి న 
న మంటీక్ 

దీ నరక క ప స ల ననుర & క్రి 

50! 

. చెందినాండు తత నందినొాండు 

పరవీ _త్రమదివిహ పాయం౦బయని విశ్వ 

సించినాండు తిరస్క_ారించినాండయ 

షీనారి లోకంబు. దిలకించి కన్నీరు 
థి 

జార్చినాండం డకుంచేరి నాడు 

మొగమోట దిగర్రావితగవు చెప్పిడి నేర్చు 

'నేర్చినాండు యశొన. "బేర్చినాయ 

కష్టమున్ సుఖమున్ దుల్యదృష్టి త డం 

జొచినాడొక (తొసులోం దూంచినాండు 

నాండు నేండును బుధులు ఫొండాడునడత 

నివ్వటిల్లి న సొరయ్య కన్వరీడు! 

ఏలా నతేములు తీర్థము 

లేలా ఉన్న ములు “చదువు 'లేలా యాగం 

చేలా తప పస్సు నరునికి 

భీటంబది యింత చెక్కు చెదరక యున్న న్ 

“చెమట నోడ్సి నరుడు జీవింపందగుం గాని 

'శేరస్థామ్ము మెక్కి (కేవరాదు 

బానిసీండు కుడుచు పరమాన్నమునకం“కు 

నుచిత మిచ్చకొలంది నొదవ్స గంజి! 
ాధర్మబో గం 



ల వ్ భు రా డర 

PTT WY 7 ప ల వల కక ర am] ద. న కాసా చ i నావాామాంవానాయాలా. 

నిండీనిండని వ సంతో . నిర్భాగ్యకాపూర్ణమై 
పండి O00 శీ § ,- తీనగసుతో 6 స లై రంగా మె 

యుండీయుండని క యమనాం (బి స కయ్య్యోయేలసాగ ౦చి, నన్ 

మాండీముండని మొండి. చేసితి నధర్శంబూని _పాణశ్యి 

పం రూ సిక్ _సిరు 

య AEE వ సి, 

ల గా ను చిహ్నా మై ws ప 

నరకే మెంని సె ర్స కృతి నందు స | 

ఫ్రా సిసిలీించిన యుషందచీయ మగ్గు లోపంబున్న బె యింపు వా 

రర పాత బుద్రైినాట నిను దూరంబొ య యె 

నరికి దు | (1 విధి వ్యాపార మాడం బురా 

చు ప. నోళ పాత హరతు న లోక చోరానువా! 

ఎండకు నానకు జంకక 

సరయిన ధాన్య మెల్ల (౧ వత ఆఅలందున్ 

నిండింది తినుచు బెట్టుచు 

నుండెడి కర్త కుం ధన్యుంయూహింపంగన్ ॥ 

జబ యే ప. ర్వా మూల 

కర్నమండి సీకుంగల దథికారంబు 

లేదు సలమునందు లేశచేని 
ఫలము నలచి వీవు నలుపకుమో కర 

వియ్యళొ నకు కర్మమిోానడింప | 

తై వా సఖ క్ 

వ మం భా iy fA Cn డ్రి ల 



జోహారు 

కెనుంగుకల్లీ ! నీకు జోహారు 

-చశవూతా ! ఏకు జేజేలు 

నిను జూచి నినుం బాడి నిను గొల్సు వేళ నా 

కను లాణిముత్యాల గనులుగా నగునసో ! 

ఇరుంసతని + నికు జోహోరు 

జీకమాకా ! సీకు జేజేలు 

కిపాలుజాంటి తేనియ కేబలో గోన్న 

ని పక్వ్యరస మో సుభాపూరమో యాట 

నాపల్కు_ లీ తీయనకు నోంచి విశ్వ వా 

ణీ పపంచ [పశంసాపూరితము లాయె 

"తెలుయుతన్లీ 1 నకు చోహోరు 

"జశవూతా ! నీకు జేజేలు 

కుటిలశాతవకోటిగుండెలో నిదురించి 

యిటుసేతు వటుగంగ యిల్ల గా జగ మేలె 

నటరాజకంభ్రరా నై లము నడంగించు 

పటుకీ రి సుెంచె స్పట్టి యుంతటివాండొ్ో 

“"ఇకనులయతన్నీ ! ఏకు జోచోరు 

"చశవూతా! నికు జేజేలు 



నోపషం రు ౭౧ 

ఎల్లోర కొండ సీ యల్లాకు గీ మకే 

కొటారి కొహినూకు |. జూనకేు 

కొల్లూరు we 7 

gt 1 కనిప జోహోను 

చేశమాతా ! పీకు జేజేలు 

గౌతమి కృష్లానది తుంగభ్ళ దాది 
బం 

పూతనసంతికా సపుంజమ్ము సీముద్లు. 

గూంతులై సచేను సీతోంట పండింప 

సీ తనూజులు పెండి పాతజుల్ కప్పిశే! 
(© me 

తెనుంపతల్లీ 1 ఏకు చోహోరు 

| పీకు జేజేలు 

నపుణ్య₹శమ్ము నాపాలిజూ మెనో 

నాపూజ కేలోకనాథుండు పొం7గనో 

సీపావననోదర (శ్రీ) పరంపరలలో 
సీ పదార్చకులలో చేను నొక్క-ండనై తి 

“తెనుంగుతల్ల 1 సకు చోసోరు 

దేశమాతా ! నీకు జేజేలు! 

= ఆష్ నవతిక్క న. 



న బ్ 

ene 

(శ్రీల కెల్ల ను పుట్టని ల్లయి _ శిలనంపద కాస్పదం౦ బయ 

చేభ్రానంాడి తెనుగు నీవును _ "సులుకొల్పుము టం. 

మూండుకోటుల తెలుంగుబిడ్డలు _ మోదమలరగ సంచరించుచు 
వాడి మగటిమి6 జూపి వచగగ _ వాదసేలన సోదరా, 

పాడిపంటల కొదువలేదూ _ పెను పచ్చల తకుగు లేదూ 
_పెజపంటలె పండు నెలవులు - భాగుగాగను సోదరా. 

కోన గోడావరి పినాకిని _ త్చప్వ షడిరగ నమత ముసగు'దు 

ఉప్తతాసము వాప నాంధ్ధులు _ జిస్లు లరిర సోదరా. 

తుంగభ్మదానదీ జలము _ తుంగమె యాకనమునంటు త 
రంగపంస ల తెనుగు నేలను _ రంగసమాశిర సోదరా, 
తూర్పునను రత్నాక కేందుడు _ భూర్ములకు గంఫీపుడె కడు 
నేర్సుమోరగ తెనుగుతల్లిని _ నెన సనను గను సోదరా. 

విజయనగరం బు త్రరంబున . విజయనగరము దఠకీ ణంబున 
ఏిజయవాటిక మధ్యం గల భువి _ రు సోదరా. 
ఒక్క_దిశే మన కరన సోదరు _ లొక్క_ బన కన్నడ (భాతలు 

నొక్క_నైపున ఓ ఢథబంధులు _ చక్కగాం గను సోదరా. 

ఇరుగు పొరుగు నహోదరాళిని _ వెనక మెసగగ మె పితోడుత 
కరము (పేమనుగాంచి అ గెరనము గను సోదరా. 

తెలుగుసివుల శ కి se _ తెలుపు న ఏజయన గరము 
తెలుగు కవులను - రాణ 'బగర్మ దోనె తెలుపు: దున్న ది సోదరా, 



వో హోరు రె 

లతిుపటియు (శ్ర తైలతీర్ణము - సిరముగను భ (ద్మాదిన్నేతం 

బరయగను మన కెనుగువీవును _ అలకుదుంచెర సోదరా, 
శిల్పక ళలకు కెలుగుగడ్డయె _ (శ్రేష్టమైనది భారతానని 
అల్ఫ మే యది దేశ -జేషొ a లా క్రమించెర సోదరా, 

9 

ఎల్హొ రా అజంత గుహలలో _. ఎంతొపనితన మలరియున్న ది 
మెల్లగా సీనడిగి కనుగొని _ నులునొంచుము సోదరా. 

హంపియందు న రాజనభలో _ కంపమొందిన _స్తంభ రాజము 
సాంపుగను సకసల క్ సింప్రణూర్చును సోదరా 

చావ్.ణాత్నుల గానపటిమకు _ దారినొనగిన త్యాగరాయలు 
సావురా మన తెనుగుగానపు _ శ క్రి తెలుపగ సోదరా, 
కవితలో గానంబుభోపల _ (ప్రవిమలంబగు భ క్రినంపద 
వివిధకళల (పశ స్టిగాంచిన _ దనుర! మన భూవి సోదరా. 

చేశభాపూామరిడలములభో _ తెలుగు "లెన్సని ముప్పు నడసెను 
స తెనుంగుసీమును _ తీర్చిదిద్దర సోదరా, 
అం ధరాప్హ్రమునంది Me ఆం ధమున నే నడుపుకొసరాొ 
ఆం. ధనే ప రుభావగ _ ఆదరిరిపర "సోదరా 

తెలుగువారలు క ప్టసుఖములు - తెలుగులో అధికాకులకును 
తెలుపగలుగ నంరాజం మదియగు -, అెలిసికొననా సోదరా. 
ఆం|ధమంతులు ఆం ధనాయకు_లాం| భు లెల్ల ను నర్భశు భముల 
అం ధరాప ప )మునందు నెలయుత _ అధిక జయముల సోదరా. 

— జ మేరి ొనుండ 

లల నానా 



ఉభయ భాషా [ప్రణ 

శ్రీ జాస్తి వేంకటనరసయ్య రచనలు 
ర వ్యాననాణే_ (1న భాగము. సాహాళ్యవ్యానములు 0_ర0 

“ఆంధ వానతో సలువిధము"లెన నిషయాలు తెలిసి 

కొనందుకు బాగనములు చాలా అననరం. అలా యెనరు 

(నాసి అచ్చయినది విపులంగా కనప పను. ఏెేశలింగముగారి 

రచనలలో కొన్ని ఉన్నా, అసి వ [తో వలో 

ప. విదా న ఉపళయోగించేవిగా లే ఆను. ఆ నె లిని 

(స్తీ) చేంకటన గసయ్యగారు కొంత తీర్చా ర్ర్ గంథంతో. 

ఇందులో సాహిత్నము, కళెరాధన, సంస్కృతి, లలితకళలు, 
గయ కవిత, కవి, కర్నాయోగి, పఠన మందిర (గంథాలయ 
లాభములు, చితశిల్పములు అనే వర్దె కలత తొమిది 
వ్యాసాలు ఉనా? యి. ఇవిఅన్న అందరికీ ఉపయోగించడ 
అల్లా ఉండగా త తం భాగా ఉపయోగిసాయి. 

__.ఆంధ్రప(ిళ 

2. వ్యానవాణి. (రెండవభాగము. అవశ్యపఠ సీయము) 100 
ఆం|ధజాతి, కని సన్మానము, (కువ, అభినవతిక్క_న, 

వుతము, పేక్ ఫరీదు కపి, ఉపన్యానకళ, కాన్నగాన కళ, 
విమర్శనకళ, భీమన్న రచనలు అను పది సాహితీ వ్యాసాలు, 

ఏ. ఖ౦0డకృ తి (5న ముద్రణ) 1-25 

"దేశాన్ని ఒక్కసారి సారజూచి అనేకంం౦గాన్లోని నేటి 

రిసితులను పరికించి రచించిన ఖండకాన్నాాల సంప్పటి. 

. 'పతివృగల కనృలుగ Ut జా సి “ంకటనరనయంగారు 

"తెలుంగులకు 'చిరపరిచితులు. మృదుమధుర" "మున భావలో 

జాలునారు తీయ తెను?స పద్యానళీలో కల దీనుల బాధ 



i 
తుల ఆక్రందనల చి కించే రనహృడయులు. పతి పద్యము 

మననము చేసికొనుటకు శొశంకముగ పాముకొనుటకు తగి 

యున్నది. (పతి యాం ధుడు చదువదగిన (గంథము.” 

---(పజామితే, 

ఉ 5. ఆంధ సేనకులు._ (కండు భాగములు 100 

కాశీనాథుని నాగాశరరావు, మాగంటి అన్న పూర్ణా 

దేవి, దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య, కోడిరామమూ ర్వి, అనే 

నలుగురు నాణెమైన ఆంధుల జీవిత చరిత్రలు. “సేవాన క్రిని 
"దేశభక్తిని, నంఘాభిమానమును కలించే రచనలివి. ఈ గం 

థము పొాఠసాలయందు (గంథఛాలయమునందు ఉంచదగినది.. 

పవాచకముగా నుండదగినది.” -- ఆధ సభ, 

6, G oN ను రథ లర (ఉన మ్యుదణము) 1-00 

కందుకూరి, ఏశేశలింగం పంతులు, భోగరాజు పట్టాభి 
సీతారామయ్య, తుమ్మల సీతారామమూ ర్రికవి చర్మితలు. 
LS గీ తా లు. (జాతీయ చగేయనులు) 0-25 

ఉత్తమాశయాలను కలిగించేసే ఉదార జీవితాన్ని 
చరూవీంచేవీ, అయి, యీ గీతాలు, మనోజ్ఞంగా, ఉన్నాయి. 

విద్యార్దులు "నేస్పుకోవటం మంచిది. కంపని, 
8. కపీత_ (నంపాదన పద్యశయరత్నాలు,) ౧50 

9. నయోజనవిద్య- పెద్దల విద్దెకు తద్దయు తోడ్చడు) 0-25 
10. బాం స వాణి (3 న భాగము. అము. దితను) 1-00 

11. గాందీిమహో త్ను డు... (జీవితచ్శితణ. అమ్ముదితము) 

12. (శ్రీ రాచుమల్లు కన్నయ్య సన్మాన సంచిక- (సంపాదన) 
13. నర్యో త్త మక థలు_ గాడిచర్ల వారిసక్యో తేమరావు, 
రాచమల్లు కన్న య్య, దువ్వూరి శామి'కెడ్డికవి చరిత్రలు 1-00 



ఉ. వి, స్ముబహ్మ ణ్యముగారికి € కోకలిస (నొంనవి. 

స 

మజా Eek (ae) seep (నామ నాదనాొ టక ము వ వస గ్ టై 100 
ఆ పా భాం యు డు (వికసాత్రి నొటిక) 

స్ చ తో డి జె (SE సేరచరి త్రై ఎం" క్ర కథ 0-౯5 

యి | 
4.. జ్ర ర్ు శో వ (జాతీయ DID? శ్ర ఖ౦0ఎ2క్చ.. ష్ రి నంఫుటి 5 లిన 

జాతి క్రీ పీతి వచు లను ఉద్చోథించే ప పద్వంన్న నం లు 

ర్, కాం సు విజయము. ల్ 6G!) నంి॥ చరిత) 1_00 

6. న తొళికకథలు_ (నిజం కులకు, అంనిండ, భూ లానో 

ఆజాానంల చరిత్రలు రార 

7. జాతీయ కథలు... (అస్బుల్ గషగార ఖాస్, జయ్మ ప కాక్ 

సారాయణ, అరుణ అన్యా గాల జీవిక తాలు 075 

రి. — రంగా_ (జీవిత చరిత్ర [క్ 

9. జాతీయ దనరాగీతములు_ (నూతన జాతీయ భావాలు) 0_15 

10. నూఫిసూ క్రులు_ ("పేక వానూద్ కవి సద్యరచన 1-50 

11. మూతృహవయం౦._ (గయకథలు) ఐ. నః 'గిమల్లా రెడ్డ 1.00 

12, గురుదశీ.ణ- (నంసాదన. సే అలీకవి 1-00 

“జాతీయ వాధుర కని” బిరుదాంకితులు, బండిసలు, 

భాసా సేనకులు అయిస శీ నరనయ్యగాప పాతక భోశొనికి 
చిర పరిచికులు. ష్ భావన శొబలశత, సరి కవితలో 

దో్యోతక నువుతుంటాయి, ప్నుు కనవుతేళాక -దేశభ కులు. 

గాంధీ 'చేవుని సిదాంతాల సందుకొని వాటిని ఇసీయాలుగా, 
కథలుగా అల్లి ప్రేజానీకాని కందించటంలో నరనయ వ. ₹ంజో 

కృ. చేశారు. Ret న్ సం. న కలసి 

(వాసిన కాం గైసుసువిజయం, (ప్రజారాజ్యం, రాపో వుట? 



iv 

మొదలగు |గంథాలు పెన. చెప్పినదాని కుదాహరణలు. ఇవి 

గాక చలోఢిల్సీ, వై కాళిక కథలు, జాతీయ కథలు ఆచార; 
రంగా మొదలగు జీవిత చితాలు రచించి ఏరు _పశంన న 

క పిల్లల. కుపయు కృమగు రీతిగా నన్య భావనలతో 
నంచేశాలతో వీళ్ళ "వాసిన దనరా గీతాలు, పెద్దల 

వ. గపజేలాగా 'వోసినే “నవగీతాలు” ఇప్పుకో తగ్గవి, 

ఖండకృతి, జయభేరి 'అను పద్న కావ్యాలు సాంమీ కార్తిక 

రంగాలలో నమతను, మమతను, 'ఉద్భోధించే మధుర కృతులు. 

ఆంధ చేనకులు, ఉ త్తమ కథలు, ఆంధ పురుషుల జీవితములను 

చాల బాలికల శీ ందుబాటులోనికి "తెచ్చిన పొత్తములు. 

వ్యానవాణ అను. "పేరుతో సాహాత్వనాంసములు రెండు సంపు 

టములుగా వరత వటిలో నరసయ్యాగారి 'అనమాన 

పాండిత్తి (పస్ఫుటి వమువ్పుతూరిది. 

ఫీరికి శవితాపోమణ, కవి ననాానము 'లఅంపే ఎంతో 

ఆస కి, -భాఠరతీనమితి 'అధ్వశులుగా. వీరు వేస్తున్న సౌహిత 
సేన ఎన్నతగినది. “ఇటీవల నిష్టలు వీర్రిక్తి శ్వళ్ళోత్సవఠి జరిపి 

తమ .గుర్తుళ్ల కిని తెలియపరచుకున్నారు., 'ఆ సందర్భములో 

నరనయ్యగారి పెన; ఖాసిన' ఆశీసులు, (ప్రశంసలు, ' “సకుదమే. ౯9 

అనే (గంథంగా. వెలువడ్డాయి. జననం 1910. . తెలుగు పండి 

తులు. హయ్యర్ను సెక౦డకీస్తూలు, చిలక బూారిసేట, 

గుంటూరుజిల్లా. 

28-9-1960 +అర్నధ్ధ్యపభ వారపత్రిక. దసరా సంచిక, 

జా 



“ఆంధ్ర వాణ్, 

“సిత్రీర .తీయముల్ల్ నిగ్గు జగ్లులు నూచ్చి, 
ట్రాను (బహ్మరథంబు; వ్యనీకు . 

నీ కీని నీ హౌొయల్ నీ బెడంగులు మచి 
ఇబహీం శానుక్రలిచ్చై నీకు 

సీ సొంపు, నీ పెంపు సీ యొధ్లూర మెజింగి 

4 ఇాహజీ పరిచర్య. సలిస్లెసీకు . 

సీ 'కేట వీ పాట నీ సీటు దిలకించి ౩ 
/ + యజన లెల్ల రు ఛాసుఖైరి సు 

ముజ్జగ౦బులి, నినుబోలు 'ముద్దుగుము 

రసిక్ర'తాచే. త్త లకు 'గానరాదు క్ 

ఏ పురాపుణ్య లేశ మో యటకు:. బెచ్చి 
యర్భకుని జేసె నన్ను, నీ కార్యధవాణి | ౫ 

కలవు. సహ్మస్రభావలు' జగమున నందొకంజేని కేఫియల్' 
చిలివెడి “కెల్లుతోడ నరిసేయయగం జాలదు; విశ మెల్ల "ప 

షలుకున. కడ్ణు "సెప్పదు; ' "గాశ్రానని' విజ్ఞులు మచ్చ 'సుందరో 

జ జ్ఞ (లకవితన్ సృజించి మనజాలికి నభ్యుదడయము 3 గూర్చుండి 

“తెలులువాని కత చేశదేశాలకు' 

నొజ్జబంతి' మగుచు విభంగాక' 

ప్రాజ్ఞ క ళాతపసింయొ విశ సా 

అ వా! 'జేతుళాకః 




